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A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLY 

TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK  

 

 

Törvények:  

 

 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény  

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

törvény 

 

Kormányrendeletek: 

 

 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 

217/1997. (XII. 1.) 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 társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 

 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 

30.) Korm. rendelet 

 A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 

támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 

 Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

 A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról 

szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 

 A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 

 A családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes kormányrendeletek 

módosításáról szóló 331/2014. (XII.18.) Korm. rendelet 

 A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 

289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 
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  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 

 

 

Egyéb jogszabály: 

 

 A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és 

alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 

 A lakáscélú állami támogatások eljárásrendjéről szóló 1/2017. (I. 5.) NGM utasítás 

 

 

 


