
 

   
 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

 

 

Rehabilitációs és Szakértői Osztály 

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre 

vonatkozó alapvető jogszabályok 

 

 a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXCI. törvény 

 a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 

327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 

 a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet 

 a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

 a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására 

kiadott 217/1997. (XIII.1.) Korm. rendelet 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai 

 

Adatbázis neve Formátum 
Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelé
s 
időtartama 

Érintettek 
köre 

Adatok 
forrása 

Az Országos 
Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság 
által - a Szociális 
és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 
szakmai 
közreműködésév
el - üzemeltetett 
Rehabilitációs 
Szakigazgatási 
Rendszer: RSZR 

informatikai 
rendszerprogra

m 

A megváltozott 
munkaképesség
ű személyek 
ellátásának 
megállapítása, 
folyósítása és 
ellenőrzése. 

A megváltozott 
munkaképesség
ű személyek 
ellátásairól és 
egyes törvények 
módosításáról 
szóló 2011. évi 
CXCI. törvény, 
valamint a 
megváltozott 
munkaképesség
ű személyek 
ellátásaival 
kapcsolatos 
eljárási 
szabályokról 
szóló 327/2011. 
(XII.29.) Korm. 
Rendelet. 

folyamatos 

A 
megváltozott 
munkaképes
ségű 
személyek 
ellátásait 
igénylő, 
valamint 
hatósági 
bizonyítvány 
kiadását kérő 
személyek. 

A Nemzeti 
Adó- és 
Vámhivatal, a 
foglalkoztatók, 
az ellátást 
folyósító 
szervek, más 
közigazgatási 
szervek. 

 

3. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista tekintetében az 

adatszolgáltatás nemleges. 
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Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály 

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a 

szervre vonatkozó alapvető jogszabályok 

 

Törvények  

 

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(Flt.) 

 a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény   

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)  

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 

 a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (Ket.)  

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.)  

 az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény  

 a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.)  

 a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.tv)  

 a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.)  

 a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)  

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Info tv.) 

 a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény 

 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  

 a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény  

 a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény  

 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény  

 a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, 

illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, 

továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény  

 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 

 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 

törvény 

 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 

 a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 

 a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 

 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
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 a köziratokról, közlevéltárról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 

törvény  

 a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 

 az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény  

 a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 

 a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

 a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 

közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság 

jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 

 

 

Kormányrendeletek:  

 

 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival 

kapcsolatos eljárási szabályokról 

 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról  

 355/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad 

áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról  

 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.)  

 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és magán-munkaközvetítői 

tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatása feltételeiről  

 39/1998.(III. 4.) Korm. rendelet a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó 

támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról  

 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről  

 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről  

 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről  

 70/2009 (IV.2.) Korm. rendelet a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők 

munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a 

részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról  

 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 375/2010.(XII.13.) Korm. rendelet a közfoglalkozatáshoz nyújtható támogatásokról  

 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

végrehajtásáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700195.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700195.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700195.KOR&celpara=#xcelparam
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 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 

LXXXI. törvény végrehajtásáról 

 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény végrehajtásáról 

 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról 

 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről 

 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 

szolgáltatások térítési díjáról 

 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 

 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről 

 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról 

 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források 

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 

 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 

foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az 

engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal 

munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági 

közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható 

harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a 

munkabér megtérítéséről 

 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 

törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 

 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált 

bér megállapításáról 

 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a 

besorolás feltételrendszeréről 

 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról 

 240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 

elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 

települések jegyzékéről 

 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi 

kerületi) hivatalok általános illetékességi területéről 

 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések 

megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról 

 

 

Egyéb rendeletek:  

 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a 

Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700168.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700168.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700217.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700217.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800067.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800067.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100004.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100004.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100004.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700284.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700284.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500089.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100370.KOR&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100370.KOR&celpara=#xcelparam
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 3/1996. (IV.5.) MüM rendelet a rendbírságról  

 18/2013. (VI.11.) NGM rendelet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és 

felhasználásáról  

 30/2000. (IX.15) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz 

kapcsolódóan nyújtható támogatásokról  

 23/2005. (XII.26.) FMM rendelet a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a 

Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret 

felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi 

központok együttműködéséről  

 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 

orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről  

 27/1995. (VII.25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 

 25/2007. (V.31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik 

országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 

végrehajtásáról 

 18/2012. (IV. 5.) BM rendelet a közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések sajátos 

szabályairól 

 

 

Európai Uniós jogforrások  

 

 a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és 

munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési 

eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen 

tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Összevont engedély irányelv) 

 a harmadik országbeli állampolgárok magas képzettséget igénylő munkavállalás céljából 

való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2009/50/EK tanácsi irányelv (a 

továbbiakban: EU Kék Kártya irányelv) 

 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló a Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU 

Rendelete 

 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági 

ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. 

december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet 

 1303/2013/EU rendelet (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési  Alapra, az 

Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapra és az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések 

megállapításáról, az Európai Regionális  Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 

Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra  vonatkozó általános 

rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

 az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelete (2013. december 17-én) az 

Európai Szociális Alapról és  az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800033.NM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500027.NM&celpara=#xcelparam
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 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet 

 a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet  

 a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló 492/2011/EU rendelet 

 a Bizottság Végrehajtási Határozata (2012. november 26.) a 492/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése és az EURES 

újbóli kialakítása tekintetében történő végrehajtásáról (2012/733/EU) 

 a 1612/68/EGK tanácsi rendelet állásajánlatok és álláspályázatok közvetítése tekintetében 

történő végrehajtásáról szóló 2003/8 EK Bizottsági Határozat 
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2. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai 

 
Sorszá

m 

Nyilvántartás 

neve 

Formátu

m 

Adatkezelé

s célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Adatkezelés 

időtartama 
Érintettek köre Adatok forrása 

1. 

Munkaerő-

kölcsönzők 

megyei 

nyilvántartása 

Kézi 

Jogszabályi 

előírás 

 

118/2001 

(VI.30.) 

Korm.rendelet 

Folyamatos 
Munkaerő-

kölcsönzők 

Munkaerő-

kölcsönzők 

2. 

Magán-

munkaközvetítők 

megyei 

nyilvántartása 

Kézi 
Jogszabályi 

előírás 

118/2001 

(VI.30.) 

Korm.rendelet 

Folyamatos 
Munkaerő-

kölcsönzők 

Munkaerő-

kölcsönzők 

 

 

3. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista tekintetében az 

adatszolgáltatás nemleges. 

 

 

Egészségbiztosítási Osztály 

 

1.  A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a 

szervre vonatkozó alapvető jogszabályok 

 

 

 386/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet az egészségbiztosítási szervekről  

 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  

 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvényvégrehajtásáról  

 1997. LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről  

 195/1997. (XI.5.) Kormányrendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. LXXX. törvény végrehajtásáról  

 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről  

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

 1998. évi XXXIX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás 

szerveinek állami felügyeletéről  

 27/1996. (VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek 

bejelentéséről és kivizsgálásáról  

 62/1997. (XII.21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk tartozó személyes adatok 

kezelésének egyes kérdéseiről  

 1992. évi LXXXIV. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi 

költségvetéséről  
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 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról  

 134/1999. (VIII.31.) Kormányrendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, 

gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról 

és folyósításáról  

 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról  

 

 

A körlevél II.6, valamint II.18. pontjához kapcsolódóan nemleges az adatszolgáltatás. 

 

 

Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a 

szervre vonatkozó alapvető jogszabályok 

 

 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról,  

 168/1997. (X.6.) Kormányrendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 

végrehajtásáról  

 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről  

 195/1997. (XI.5.) Kormányrendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. LXXX. törvény 

végrehajtásáról  

 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról  

 1998. évi XXXIX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a 

társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről  

 1992. évi LXXXIV. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi 

költségvetéséről  

 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. 

évi LXXXIII. törvényvégrehajtásáról  

 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár 

előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 

 333/2011.(XII.29.) Kormányrendelet a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről 

szóló törvény végrehajtásáról 

 


