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NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG 
 

 

I. A szerv működését és tevékenységét szabályozó alapvető jogszabályok és egyéb 

szervezetszabályozó eszközök 

 

Jogszabályok:  

 

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 korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 

járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 333/2011. (XII.29.) 

Korm. Rendelet,  

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 

járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény által módosított, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 

törvény,  

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 

járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény által kiegészített, az előadó-művészeti szervezetek 

támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény,  

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

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. (XI. 5.) Korm. rendelet,  

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban Ebtv.), 

valamint a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet,  

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

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

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával 

összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény,  

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet,  

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

valamint a végrehajtására kiadott kormány- és miniszteri rendeletek,  

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,  

Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,  

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1991. évi IL. törvény,  

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,  

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,  

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.  
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Adatvédelmi Szabályzat:  

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 24/2012. számú Adatvédelmi Szabályzata  

Adatbiztonsági Szabályzat:  

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának 31/2010. számú utasítása az ONYF 

informatikai biztonsági szabályzatáról  

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának 32/2010. számú utasítása az informatikai 

katasztrófa elhárítási tervről  

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának 33/2010. számú utasítása az ügymenet-

folytonosság biztosítási tervről  

 


