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Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

 

1997. évi 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 törvény 

végrehajtásáról, 

2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 

ellátások fedezetéről, 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, 

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

végrehajtásáról, 

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, 

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 

egyes törvények módosításáról, 

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

ellátásairól szóló törvény végrehajtásáról, 

1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról, 

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 

törvény végrehajtásáról, 

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről, 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, 

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, 

223/1998. (XII.30.) Kormányrendelet a családok támogatásáról szóló törvény 

végrehajtásáról, 

5/2003 (II.19.) EszCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító 

betegségekről és fogyatékosságokról, 



1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról, 

141/2000 (VIII.9.) Kormányrendelet, a súlyos fogyatékosság minősítésének és 

felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól, 

337/2017. (XI.14.) Kormányrendelet, a három vagy többgyermekes családok lakáscélú 

jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről, 

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, 

134/1999. (VIII.31.) Kormányrendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt 

gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott 

támogatások elszámolásáról és folyósításáról. 


