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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. (Xl. 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. (Xll.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. (Xll.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. (Xll.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól,
- 84/2012. (V.21.) Korm.rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek

kijelöléséről,
- 137/2016. (Vl.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,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 1. 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. (1.11.). Korm. rendelet,
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- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.
29.) Korm. rendelet,

- 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. (Vlll.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 1. 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.
a családok támogatásáról szóló1998. évi LXXXIV. törvény és a végrehajtásáról szóló 223/1998.
(Xll.30.) Korm.rendelet,
a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény.
a nemzeti felsőoktatásról 2011. évi CCIV. törvény,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény,
a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX.10.)
kormányrendelet,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény,
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (Ill. 27) Korm. rendelet,
1203/2019. (IV. 17.) Korm. határozat a családok számára nyújtott támogatásokhoz és egyes
élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséről,
a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (Ill. 12.) Korm. rendelet.
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény,
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- a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági
támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (Vlll.9) Korm. rendelet,

- a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
szólóS/2003. (11.19.) ESzCsM rendelet,

- a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet
- 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó

értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról
- a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (1. 31.) Korm. rendelet,
- a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról

szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet,
- az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341 /2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,
- a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában

dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (Ill. 30.) Korm. rendelet,
- az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása

céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet,
- az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.

10.) Korm. rendelet,
- a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet,
1/2017. (1. 5.) NGM utasítás

- A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről
szóló 337/2017. (Xl. 14.) Korm. rendelet (Jtcsr.) rendeletben meghatározott feladatokat.

- az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (Xll.02.) Korm. rendelet,
- a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

szóló 1996. évi XX. törvény,
- a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló

102/1995. (Vll.25.) Korm. rendelet,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. Ill. törvényben és ennek

végrehajtására kiadott a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (111.27.)
kormányrendelet,

- a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények
kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (Vl.26.) EüM rendelet,

- az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV.28.)
ESzCsM rendelet,

- a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi CXVIII. 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. (Xll.17.)
NM rendelet,

- a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény,

- a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. a (továbbiakban: MM.) törvény,



4

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,

- az egészségi állapot, az önellátási képesség orvos szakmai szempontú vizsgálata, a 7/2012
(11.14.) NEFMI rendelet.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Ügyrendje.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Általános és Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzata
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Informatikai Biztonsági Szabályzata

Nyíregyháza, 2020. március 10.

Simkóné dr. Tornai Anita s.k.
főosztályvezető


