
                                                           

 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

 

Igazságügyi Osztály 

 

Áldozatsegítés 

 

 a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 

 a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. 

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 büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 

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

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

(XI.29.) Kormányrendelet 

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

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 áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) 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 

emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok 

védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról 

 Az Európai Unió Tanácsának 2004/80/EK számú (2004. április 29.) a bűncselekmények 

áldozatainak kárenyhítéséről 



 

 

Jogi segítségnyújtás 

 

 a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 2011. évi 

LXVII. 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 

 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

 a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 

 a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 

 az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 

 a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 

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

(XI. 29.) Kormány rendelet 

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

rendelet 

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

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 

 a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 

7/2002. (III. 30.) IM rendelet 

 a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásában szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 

 

 

Pártfogó felügyelői tevékenység 

 

 a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. Törvény 

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

 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

 a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 

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

 a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 

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

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

(XI. 29.) Kormány rendelet 

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

10.) Kormány 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 kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy 

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

rendelet 

 

 

Szociális és Gyámügyi Osztály 

 

Szociális igazgatás 

 

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

törvény, 

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

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

 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény,  

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

 a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról 

szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet  

 a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és 

a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 

szóló 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet, 

 a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24. ) Korm. rendelet,  

 a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, 

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet, 

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 

Korm. rendelet,  

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) 

SzCsM, 

 a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos 

jelentési  415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet,  

 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet,  

 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet, 

 a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről 

szóló 513/2013. (XII.29.) Korm. rendelet, 



 a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és 

vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő 

tanfolyamról szóló 29/2003. (V.20.) ESzCsM rendelet, 

 az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok állami támogatásáról 489/2013. (XII.18.) Korm. rendelet, 

 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról, 

 a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet,  

 a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá 

a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról 92/2008. (IV.23.) 

Korm. rendelet, 

 a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 

vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 36/2007. (XII.22.) SzMM rendelet, 

 a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő 

szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII.15.) 

Korm. rendelet, 

 a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a 

tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) 

Korm. rendelet,  

 a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI.30.), 

 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet,  

 az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 

343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 

Korm. rendelet, 

 Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, 

 a támogató szolgáltatás és közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. 

(VII.30.) Korm. rendelet,  

 
 

Gyámügyi igazgatás 
 
 

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

törvény, 

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

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,  

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti 

és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi V. törvény, 

 a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, 



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

10.) Korm. rendelet, 

 a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról 

szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet  

 a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, 

 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet,  

 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 családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, 

 a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. 

(XII.30.) Korm. rendelet, 

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 

Korm. rendelet,  

 

 

 

 


