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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . mellékle t
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Korózs Lajos és dr .
Tóth Bertalan (MSZP) országgyűlési képviselők által feltett „Mi az oka annak, hogy
megszüntetik a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testületet?” című, K/111 . számú írásbeli választ
igénylő kérdésükre adott válaszomat.

Budapest, 2018 . június 5 .
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dr. Tóth Bertalan
országgyű lési képviselők részére
MSZP
Budapest

Tisztelt Képviselő Urak!

Az Önök által feltett „Mi az oka annak, hogy megszüntetik a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző
Testületet?” című írásbeli kérdésre — Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából — a z
alábbi választ adom :

Az Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Alap felügyeletét a társadalombiztosítá s
pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletér ől szóló 1998 . évi
XXXIX. törvény szabályozza . A törvény 9/A-9/C. §-ainak 2018 . május 18-tól a
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvénye k
módosításáról 2018 . évi V. törvény 43 . § (1) bekezdésével történt hatályon kívül helyezése a
két társadalombiztosítási alap egységes felügyeletét biztosítja . Sajnálatos, hogy Önök nem
vettek részt a törvényjavaslat vitájában az Országgy űlés plenáris ülésén, ahol alkalmuk let t
volna megvitatni a normaszöveget . Miután ez nem történt meg, javaslom, hog y
szíveskedjenek áttanulmányozni az említett törvényjavaslatot .
2018 . május 18-tól a Nyugdíjbiztosítási Alap felügyeletét kizárólag a szociál- és
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, tehát az emberi er őforrások minisztere látja el, hasonlóa n
az Egészségbiztosítási Alap felügyeletéhez . Ezzel egységessé válik a két alap irányítása é s
felügyelete .
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014 .
(IX. 16.) EMMI utasítás értelmében az emberi er őforrások minisztere ellátja a
Nyugdíjbiztosítási Alap felügyeletét, illetve felügyeli gazdálkodását, valamint a család- é s
népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár és az Idősügyi és Nyugdíjb i
Főosztály részt vesz az Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének tervezésében,
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kíséri a költségvetés végrehajtását és annak időarányos teljesülését, valamint a

	

bályban
meghatározott keretek között javaslatot tesz miniszteri intézkedésre .

Budapest, 2018 . június 5 .
Tisztelettel :
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