A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
tevékenységére vonatkozó ágazati jogszabályok

A) A Szociális és Gyámügyi Osztály tevékenységére vonatkozó ágazati jogszabályok


1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.),



149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról (Gyer.),



369/2013. (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (Sznyr.),



1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (SzCsM rendelet),



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



415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői
nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről,



8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak
működési nyilvántartásáról,



9/2000.

(VIII.4.)

SzCsM

rendelet

a

személyes

gondoskodást

végző

személyek

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról,


9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről,



36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton
alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól,



92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs
alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának
felülvizsgálatáról,



112/2006. (V.12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és szociális
foglalkoztatási támogatásról,



3/2006. (V.17.) ICsSzEM rendelet a szociális a szociális intézményen belüli foglalkoztatás
szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet módosításáról.



331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről (Gyár.),



415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői
nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről,



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

a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és
személyek által kezelt személyes adatokról,


328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról,



15/1998.

(IV.

30.)

NM

a

rendelet

személyes

gondoskodást

nyújtó

gyermekjóléti,

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről,


29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit
működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti
tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról,



33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.
B) Igazságügyi Osztálya által használt legfontosabb ágazati jogszabályok



a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,



a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény,



a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény,



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



a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény,



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



a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet,



a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997
(XI.10.) Korm. rendelet,



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



a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő
elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet,



a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes
szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének
szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes 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 büntető

ügyekben közvetítői

tevékenységet

végző

pártfogó felügyelő képesítési

követelményeiről szóló 38/2015. (XII.21.) IM rendelet,


a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási
hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati
ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet,



a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről,
díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet,



a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló
7/2002. (III. 30.) IM rendelet,



a szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás egyes kérdéseiről szóló 73/2013.
(XII. 18.) BM rendelet,



a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I.14.) EMMI rendelet,



a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet,



a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet,



jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX törvény,



a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII.22)
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 részletes szabályairól szóló 1/2006. (I.6.) IM
rendelet

