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A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZÁGÜGYI OSZTÁLY 

TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK  

 

Törvény: 

 

 Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. 

(XI. 29.) Korm. rendelet  

 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvény 

 2012. évi C. tv. a Büntető törvénykönyvről  

 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény  

 2013. évi. CCXL. tv. a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések, és a 

szabálysértési elzárás végrehajtásáról 

 A büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 

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

 A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 

 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény  

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

törvény  

 A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény  

 A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi 

CXXXV. törvény 

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

törvény  

 A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 

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

 

Egyéb jogszabály: 

. 

 A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. 

(VII. 12.) IM rendelet 

 A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre 

háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 

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

 A pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 

58/2014. (XII.5.) BM rendelet  

 A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, 

díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet; 
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 A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy 

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

rendelet 

 A jogi segítő díjazásáról szóló11/2004. (III. 30.) IM rendelet 

 A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII.22.) IRM 

rendelet 

 A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. 

(III. 30.) IM rendelet  

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

 Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részteles szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM 

rendelet 

 

 . 


