
Ágazati jogszabályok

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

• 1975. évi II. törvény a társadalombiztosításról,

• 3/1975. (VI.14.) SZOT szabályzat, a 17/1975. (VI. 14.) és a 89/1990. (V. 1.) Mt. rendelet a

társadalombiztosítási törvény végrehajtásáról,

• 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,

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

• 383/2017 (XII.12.) Kormányrendelet a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról,

• 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,

• 102/1995.  (VIII.25.)  Kormányrendelet  a  keresőképtelenség  és  keresőképesség  orvosi

elbírálásáról és annak ellenőrzéséről,

• 610/2020. (XII. 18.) Kormányrendelet a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről,

• 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról,

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,

• 63/2006.  (III.  27.)  Kormányrendelet  a  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,

• 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról,

• 102/1995.  (VIII.  25.)  Kormányrendelet  a  keresőképtelenség  és  keresőképesség  orvosi

elbírálásáról és annak ellenőrzéséről,

• 218/2003.  (XII.  11.)  Kormányrendelet  a  mozgásában  korlátozott  személy  parkolási

igazolványáról,

• 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról,

• 13/1992.  (VI.  26.)  NM  rendelet  a  közúti  járművezetők  egészségi  alkalmasságának

megállapításáról.


