HEVES MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGRI JÁRÁSI HIVATAL FOGLALKOZTATÁSI
CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLYA TEVÉKENYSÉGÉRE
VONATKOZÓ ALAPVETŐ ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK

Törvények:


A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény;



A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény.



A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény, (továbbiakbanTBJ)



A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban
EBTV).



A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény



A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény



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



A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény



Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény



A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló



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



A

2011. évi CXCI. törvény
közfoglalkoztatásról

a

közfoglalkoztatáshoz

kapcsolódó,

valamint

egyéb

törvények

módosításáról szóló 2011. évi VI. törvény


Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény



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



A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény



A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény



A

közpénzekből

nyújtott

támogatások

átláthatóságáról

szóló

2007.

évi

CLXXXI.

törvény


a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény



a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény;



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



a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
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Kormányrendeletek:


A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998.
(XII.30.) Kormányrendelet;



A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági
támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Kormányrendelet;



A

közforgalmú

személyszállítási

utazási

kedvezményekről

szóló

85/2007.

(IV.25.)

Kormányrendelet.


A TBJ végrehajtásáról szóló 195/1997(XI.5.) kormányrendelet,



Az EBTV végrehajtásáról szóló 217/1997.(XII.1.) kormányrendelet.



A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet



Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet



A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.
rendelet



A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet



A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti
bányászjáradék

eljárási

szabályairól,

valamint

egyes

kapcsolódó

kormányrendeletek

módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet


Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm.
rendelet



A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet



A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
327/2011. ( XII.29. ) Korm. rendelet



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



Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő
illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet



A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.
(VIII.24.) 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 szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm.
rendelet


a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2001. (XII.31.) Korm. rendelet



a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
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A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló a 39/2010. (II. 26.) Korm.



A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a

rendelet
munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet


a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló



a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.

430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet;
(VIII. 24.) Korm. rendelet;


az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e



a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és

szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet;
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet


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



az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet;

Egyéb jogszabály:


A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló



A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és

5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet;
alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendelet.


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



A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási
válsághelyzetetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet



A

munkaerő-piaci

szolgáltatásokról,

valamint

az

azokhoz

kapcsolódóan

nyújtható

támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet


Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló
2/2011. (I. 14.) NGM rendelet



34/2009. (XII.30.) SZMM rendelet az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély
megállapításához szükséges igazolólapról



A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 18/2013. (VI. 11.) NGM
rendelet



A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet



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



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



a Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
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a Bizottság 2013. december 18-i 1408/2013/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű (de
minimis) támogatásokra való alkalmazásáról



255/2014. (X.10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról



272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről



55/2011. (XII.30.) NGM rendelet a Start kártya felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó
szociális hozzájárulási adó érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól



a munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló
31/2012. (X. 16.) NGM rendelet;



a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.)



egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges

NGM rendelet;
képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet;


az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló



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

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet.
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről


5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes



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

rendelkezéseinek végrehajtásáról
bejelentéséről és kivizsgálásáról.


6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról



37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi
feltételeiről



2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi
jelzésekről



50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és
biztonsági követelményeiről



1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről 1. sz melléklet: Munkavédelmi szabályzat



3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
minimális szintjéről



3/2003.

(III.11.)

FMM-ESzCsM

együttes

rendelet

a

potenciálisan

robbanásveszélyes

környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről


61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók
egészségének védelméről



26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és
az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről



22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó
minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
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66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális



12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók

egészségi és biztonsági követelményekről
védelméről


51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelete az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy
hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából
eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek
tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről



49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre,



25/2000. (IX. 31.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról



10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjéről



65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló szabályzatok
kiadásáról: 1. számú melléklet: Vasútüzemi munkák biztonsági szabályzata



17/1993.

(VII.

1.)

KHVM

rendelet

az

egyes

veszélyes

tevékenységek

biztonsági

követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 2. számú melléklet: Vasútépítési és
vasútfenntartási biztonsági szabályzata


17/1993.

(VII.

1.)

KHVM

rendelet

az

egyes

veszélyes

tevékenységek

biztonsági

követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 3. számú melléklet: Gépjárműjavítás biztonsági
szabályzata


17/1993.

(VII.

1.)

KHVM

rendelet

az

egyes

veszélyes

tevékenységek

biztonsági

követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 4. számú melléklet: Hajózási munkák biztonsági
szabályzata


25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi



4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési

tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről


8/1981.(XII.27.) IpM rendelet a kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzatáról



8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat
hatályba léptetéséről



72/2003.(X.29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának
kiadásáról



54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról



143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról



31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról



47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról



11/2003. (IX.12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról



4/2001.

(II.

23.)

GM

rendelet

a

bányaüzemekben

megvalósítandó

biztonsági

és

egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről


43/2011. (VIII.18.) NFM rendelet a külszíni bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról



61/2012. (XI. 22.) NFM rendelet a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról



15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
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4/2001. (IX. 26.) SzCsM-EüM együttes rendelet a tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók



16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról



83/2003. (VII. 16.) FVM rendeletet a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány

munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

bevezetéséről és kiadásának szabályairól


43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről



24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról



24/2005. (III. 23.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és feldolgozásának biztonsági
szabályzatáról



45/2006. (VI. 15.) FVM rendelet a szikvíz gyártásának, töltésének, valamint a szikvizes palack és
ballon tárolásának és szállításának Biztonsági Szabályzatáról



30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat
kiadásáról



35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról



12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági
Szabályzat kiadásáról



41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes



44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel

készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól


8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet PB töltő és tároló üzemek biztonsági szabályzatáról



35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével
kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról



22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak
szervezésére feljogosított intézményekről, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter
hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló
15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról



40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és
rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról



21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához
szükséges képesítésekről



27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről



27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről



35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről (építőgép gépcsoportok 7. Egyebek
szakmai végzettség)

