II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. 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. Ágazati jogszabályok.
-

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 Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X.31.) Korm. rendelet,

-

az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII.2.) 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,

-

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

-

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

-

az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény,

-

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól,

-

84/2012. (V.21.) Korm.rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek
kijelöléséről,

-

137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására
felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről,

-

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

-

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

-

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017.évi CLIII. törvény

-

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

-

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

-

a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény,

-

az ügyészségről szóló 2011.évi CLXIII. törvény,

-

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 közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.
29.) Korm. rendelet,
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-

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993 (X.26.) kormányrendelet,

-

A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, és gyógyfürdő
ellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII.31.)
kormányrendelet,

-

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 86/2019.
(IV. 23.) Korm. rendelet,

-

az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK (2004. április 29.) rendelete a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról és az ennek végrehajtására kiadott 987/2009/EK (2009.
szeptember 16.) európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a szociális biztonsági
koordináció korábbi szabályait tartalmazó 1408/71/EGK rendelet, illetve az ennek végrehajtására
kiadott 574/72/EGK rendeletek rendelkezéseinek valamely harmadik ország e rendelkezések
által pusztán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről szóló
859/2003/EK (2003. május 14.) rendelet,

-

a munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68/EGK
tanácsi rendelet,

-

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007.évi I. törvény (Szmt.)

-

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény,

-

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
szóló 1996. évi XX. törvény,

-

az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény.
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