
 

 

 

 

 Magyarország Alaptörvénye 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval 
összefüggő törvénymódosításokról  

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

 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes 
szabályairól  

 320/2014. (XII. 13.) kormányrendelet az állami foglalkoztatási szerv, a 
munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági 
és más feladatainak ellátásáról  

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

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról  

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről  

 2016. évi LII. törvény az állami tisztviselőkről  

 2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi 

alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról  

 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról  

 1997. évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról  

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 

 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről  

 2000. évi C. törvény a számvitelről 

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

 311/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a Magyar Államkincstárról 

 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 

 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági végrehajtásról és a 

végelszámolásról 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
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Ágazati jogszabályok 

 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

 

Társadalombiztosítás 

 

 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, 

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

törvény végrehajtásáról 

 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 LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról 

 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 

 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 

és egyes törvények módosításáról 

 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 

 327/2011.(XII.29.) Kormányrendelet a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól szóló törvény végrehajtásáról 

 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 
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Foglalkoztatás 

 

 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról  

 2011. évi XCIX. törvény az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését 

ösztönző egyes törvények módosításáról  

 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről  

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

 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok Magyar 
Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól  

 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről  

 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről  

 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről  

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

 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról  

 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható 
támogatásokról  

 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről  

 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási 
Adatbázisról  

 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 
és a garantált bérminimum megállapításáról  

 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-
munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának 
feltételeiről  

 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek 
személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről  

 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének 
megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a 
béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről  

 8/2010. (II. 19.) IRM-SZMM-PM-KHEM együttes utasítás az illegális migráció és 
az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés 
hatékonyságának növeléséről, illetve összehangolásáról  

 6/1996. (VII. 16.) munkaügyi miniszteri rendelet a foglalkoztatást elősegítő 
támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról  

 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  

 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 
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Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli 
állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér 
megtérítéséről  

 A TANÁCS 1991. október 14-i 91/533/EGK IRÁNYELVE a munkaadónak a 
munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről  

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1996. december 16-i 96/71/EK 
IRÁNYELVE a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről  

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000. június 22-i 2000/34/EK 
IRÁNYELVE a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 93/104/EK 
tanácsi irányelvnek az abból kizárt ágazatok és tevékenységek szabályozása 
céljából történő módosításáról  

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. március 11-i 2002/15/EK 
IRÁNYELVE a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek 
munkaidejének szervezéséről a munka törvénykönyve, valamint a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény irányadó rendelkezéseivel együtt.  

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. március 11-i 2002/14/EK 
IRÁNYELVE az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük 
folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról  

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. június 18-i 2009/52/EK 
IRÁNYELVE az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat 
foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre 
vonatkozó minimumszabályokról a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvénnyel együtt  

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. november 17-i 2008/104/EK 
IRÁNYELVE a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről  


