
 1. számú melléklet 

A Győri Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály eljárásai során 

használt jogszabályok jegyzéke 

 

I. Osztályai:  

 Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály 

 Egészségbiztosítási Osztály 

 Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály 

 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 

 

II. Feladataik: 

II.1. Családtámogatási és lakástámogatási szakterület 

II.2. Egészségbiztosítási szakterület 

II.3. Nyugdíjbiztosítási szakterület 

II.4. Rehabilitációs szakterület 

 

A szerv működését és tevékenységét szabályozó alapvető jogszabályok és egyéb 

szervezetszabályozó eszközök 
 

II.1. Családtámogatási és lakástámogatási szakterület 

Jogszabályok:  

A családok támogatásáról szóló, 1998. évi LXXXIV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 

223/1998. (XII.30.) Korm.rendelet.  

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

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29.-i 883/2004/EK rendelete (a továbbiakban: R), 

valamint az Európai Parlament és Tanács az R végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról 

szóló 2009. szeptember 16.-i 987/2009/EK rendelete, valamint a szociális biztonsági koordináció 

korábbi szabályait tartalmazó 1408/71/EK rendelet, illetve az ennek végrehajtására kiadott 

574/72/EGK rendeletek rendelkezéseinek valamely harmadik ország e rendelkezések által pusztán 

állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről szóló 859/2003/EK (2003. 

május 14.) rendelet. 

A munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68/EGK 

tanácsi rendelet. 

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 

szóló 2007. évi I. törvény. 

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (különösen annak XX. Fejezete) 

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 

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

annak V. fejezetében felsorolt ellátások). 

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



A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (különösen annak 4. § (1) 

bek. i) pontja). 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (különösen annak 

III. része). 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény.  

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (különösen annak V. 

fejezete). 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.  

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény. 

A büntetőtörvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet. 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 

Korm. rendelet. 

A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény. 

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 

19.) ESzCsM rendelet.  

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet. 

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

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 

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

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és 

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

Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok 

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

A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet (R2.), 

A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (Létr.), 

Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásokról szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet (Újcsokr.)  

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (Hcsokr.) 

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

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában 

dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet (Kdtr.) 

A lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. MT Rendelet 

A lakás takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 

 

Egyéb szabályozási eszközök: 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ügyrendje.  

Adatvédelmi Szabályzat: 9/2017. (II.23.) KMB normatív utasítás az adatvédelemről és az 

adatbiztonságról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének 

rendjéről. 



Adatbiztonsági Szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Informatikai Biztonsági 

Szabályzatáról szóló 43/2017. (II.27.) számú normatív utasítás.  
 

 

II.2. Egészségbiztosítási szakterület 

Jogszabályok:  

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 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 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.  

1408/71/EGK rendelet a szociális biztonsági rendszereknek a közösségen belül mozgó 

munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról. 

883/2004/EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról. 

987/2009/EK a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló 883/2004/EK rendelet 

végrehajtásáról. 

180/2005 (IX.9.) Kormányrendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség 

megállapításáról. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény. 

25/2006. (VI.26.) EüM rendelet a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához 

szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól. 

386/2016. (XII.2.) kormányrendelet az egészségbiztosítási szervekről. 

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 

1996. évi XX. törvény.  

 

Egyéb szabályozási eszközök: 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ügyrendje.  

Adatvédelmi Szabályzat: 9/2017. (II.23.) KMB normatív utasítás az adatvédelemről és az 

adatbiztonságról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének 

rendjéről. 

Adatbiztonsági Szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Informatikai Biztonsági 

Szabályzatáról szóló 43/2017. (II.27.) számú normatív utasítás.  
 



II.3. Nyugdíjbiztosítási szakterület 

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. 

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

rendelet. 

A bányászatról szóló1993. évi XLVIII. törvény. 

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

évi XCIX. 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 73/2015. (III.30.) Korm. rendelet. 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 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.  

 

Egyéb szabályozási eszközök: 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ügyrendje.  

Adatvédelmi Szabályzat: 9/2017. (II.23.) KMB normatív utasítás az adatvédelemről és az 

adatbiztonságról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének 

rendjéről. 



Adatbiztonsági Szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Informatikai Biztonsági 

Szabályzatáról szóló 43/2017. (II.27.) számú normatív utasítás.  

 

 

II.4. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 

 

Jogszabályok: 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXCI. törvény. 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 

327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet. 

A kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény. 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 

217/1997. (XIII.1.) Korm. rendelet. 

A társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény. 

A társadalombiztosítási nyugellátásáról szóló1997. évi LXXXI. törvény. 

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

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

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény és a végrehajtásáról rendelkező 394/2007. 

(XII.27.) Korm. rendelet. 

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

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény és végrehajtó rendelete a 113/1994. (VIII.31.) Korm. 

rendelete. 

A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. 

(VIII.25.) Korm. rendelet. 

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

A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII.27.) Korm. rendelet. 

Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal 

összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes 

személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és 

munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI.21.) Korm. rendelet. 

A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. Törvény. 

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

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 

valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 

támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet. 

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

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

 

Egyéb szabályozási eszközök: 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ügyrendje.  

Adatvédelmi Szabályzat: 9/2017. (II.23.) KMB normatív utasítás az adatvédelemről és az 

adatbiztonságról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének 

rendjéről. 



Adatbiztonsági Szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Informatikai Biztonsági 

Szabályzatáról szóló 43/2017. (II.27.) számú normatív utasítás.  

Szakmai irányító szervezet utasításai 

 


