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 a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 
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 az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek 

megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. 

rendelet 

 a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, 

valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes 

szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 

 az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat-és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 

 az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII.13.) 

Korm. rendelet 



 az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, 

valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási 

kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet 

 a rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 64/2015. (XII. 12.) BM rendelet 

 a tizennegyedik életévét be nem töltött terhelt vagy tanú, valamint a különleges 

bánásmódot igénylő sértett meghallgatására szolgáló rendőrségi helyiség 

kialakításáról és ellenőrzéséről szóló 34/2015. (XI. 10.) IM rendelet 

 az áldozatsegítő szolgálat által készített, az áldozatok jogairól szóló tájékoztató 

részletes tartalmi követelményeiről szóló 32/2015. (XI. 2.) IM rendelet 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/29/EU irányelve (2012. október 25.) a 

bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 

minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 

felváltásáról 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve (2011. április 5.) az 
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védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról 
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törvény 

 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

 az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 
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 a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. 

évi CXXXV. törvény 

 a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 

 a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 

 a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és 

visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. 

rendelet 



 az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat-és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 

 a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról 

szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet 

 a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem 

tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 

28/2017. (XII. 27.) IM rendelet 

 a díjfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról, 

valamint a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő költségek előlegezéséről, 

megfizetéséről és behajtásáról szóló 27/2017. (XII. 27.) IM rendelet 

 a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló 

körülmények igazolásáról szóló 26/2017. (XII. 27.) IM rendelet 

 a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásról szóló 10/2015. (V. 29.) 

IM rendelet 

 a jogi segítők díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet 

 a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) 

IM rendelet 

 a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM 

rendelet 

 

Pártfogó felügyelői tevékenység 
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végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 

 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
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 az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat-és hatáskörökről szóló 

362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

 a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a 

büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb 

szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII.13.) IM rendelet 



 a pártfogó felügyelői és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységgel 

kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 58/2014. (XII. 5.) BM rendelet 

 a szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás egyes kérdéseiről szóló 

73/2013. (XII. 18.) BM rendelet 

 a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 

 a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás 

vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (V. 16.) EüM-
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