
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 
 
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre 
vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és 
működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes 
szövege  
 
- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban Tbj.), valamint a végrehajtására kiadott 
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet,  
- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.), 
valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.),  
- a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szól 2011. évi CXCI. törvény, valamint a 
végrehajtásáról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet,  
- az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III.30.) Korm. rendelet,  
- a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III.30.) Korm. rendelet,  
- az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII.27.) Korm. rendelet,  
- a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény,  
- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban Ebtv.), 
valamint a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet,  
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(Ket.), valamint a végrehajtására kiadott kormány- és miniszteri rendeletek,  
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,  
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,  
- a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,  
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,  
- a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, 
 - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,  
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,  
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.). Korm. rendelet,  
- a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény,  
- a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti 
bányászjáradék eljárási szabályiról, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 
szóló 333/2011. (XII.29.) Korm. rendelet,  
- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rendelet, 2  
- a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet,  
- a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII.27) MT. rendelet,  
- a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9) Korm. rendelet,  
- a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. 
(II.19.) ESzCsM rendelet,  
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,  
- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27) Korm. rendelet,  
- az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II.9) Korm. 
rendelet,  
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII.31.) Korm. 
rendelet,  
- a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 
102/1995. (VII.25.) Korm. rendelet, - a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának 
megállapításáról szóló 13/1992. (VI.26.) NM. rendelet,  
- a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. 
rendelet,  
- a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII.27.) Korm. rendelet,  
- a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény,  
- az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 
267/2000. (XII.26.) Korm. rendelet,  



- a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól szóló 87/1992. (V.29.) Korm. 
rendelet,  
- a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet,  
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. 
törvény (továbbiakban Khtv.),  
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet,  
- a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015. 
(III.31.) számú MvM utasítás,  
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 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,  
- a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény és a végrehajtásáról szóló 223/1998. 
(XII.30.) Korm. rendelet,  
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. 
évi XLVII. törvény,  
- a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények 
kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI.26.) EüM rendelet,  
- a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a 3 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi CXVIII. törvény,  
- az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV.28.) 
ESzCsM rendelet,  
- a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 
szóló 1996. évi XX. törvény,  
- Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény - a 149/1997. 
(IX.10.) kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról  
- a szabad mozgás és tartózkodási jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007.évi I. Törvény  
- a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 883/2004EK rendelet és annak végrehajtásáról 
szóló 987/2009/EK rendelet - közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény  
- az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény,  
- az anyatej társadalombiztosítási ártámogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás 
elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X.4.) ESzCsM rendelet, 
- a kötelező egészségbiztosítás keretében járó anyatejellátás feltételeiről szóló 47/1997. (XII.17.) NM 
rendelet,  
- a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 
gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. 
(VIII.31.) Korm. rendelet.  
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Ügyrendje,  Adatvédelmi Szabályzata 
 
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának 30/2012. számú szabályzata az ONYF 
Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzatáról Adatbiztonsági Szabályzat 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal 22/2015.(V.28.) számú Informatikai Biztonsági Szabályzata 
ONYF Szabályzat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági 
szabályzatáról  
 
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Főigazgatójának a 7/2012. számú Utasítása az 
Informatikai Biztonsági Szabályzatról  
 
47/2013. számú ONYF Szabályzat a nyugdíjbiztosítási igazgatás szerveinek informatikai 
rendszereihez történő hozzáférési jogosultságok megadásának és nyilvántartásának rendjéről  


