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A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY TEVÉKENYSÉGÉRE 

VONATKOZÓ ALAPVETŐ ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK  

 

 

Törvények: 

- Foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

- A bérgarancia alapról szóló 1994. évi LXVI törvény 

- A közfoglalkoztatásról a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény   

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

- Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 

- A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 

- A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

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

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

- A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 

- A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 

- A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

- A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 

- A cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

- Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

- A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

- Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 

 

Kormányrendeletek: 

 

- 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 harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont 

kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli 
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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 Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 

tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról 

szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet  

- A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 

végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 

- 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői 

tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről 

- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2001. (XII.31.) Korm. rendelet 
- a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 

- A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló a 39/2010. (II. 26.) Korm. 

rendelet  

- A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a 

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

- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (i.11.) Korm. rendelet 

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

 

Egyéb jogszabály: 

- A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatás 

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 

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

- A rendbírságból szóló 3/1996. (IV. 5.) MÜM rendelet 

- munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 

- 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 

- 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 

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 

-  
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