
A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály által ellátott feladatok 

A) A Szociális és Gyámügyi Osztály által ellátott feladatok 

1. A Szociális és Gyámügyi Osztály a hatósági jogalkalmazói feladatai körében: 

a) első fokon dönt a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 

és hálózatok hatósági nyilvántartásba vételéről, ellenőrzi működésüket, valamint ennek 

keretében szükség esetén szociális, ill. gyermekvédelmi igazgatási bírságot szab ki vagy 

megteszi a hatáskörébe utalt intézkedéseket, 

b) másodfokú hatósági jogkört gyakorol a települési önkormányzat jegyzőjének és a 

gyámhivatalnak a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben, 

c) gyakorolja a kormányhivatal hatáskörébe utalt másodfokú szociális hatósági 

hatásköröket,  

d) jelzálogjog bejegyzését kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a tartós bentlakásos 

szociális intézményben elhelyezettek térítési díj hátraléka erejéig, 

e) közreműködik a hivatásos gondnokkal és hivatásos támogatóval szemben érkezett 

panasz kivizsgálásában. 

2. A Szociális és Gyámügyi Osztály az ellenőrzési feladatai körében: 

a) ellátja az illetékességi területéhez tartozó I. fokú gyámügyi, gyermekvédelmi, szociális 

hatósági feladatot ellátó szervek ellenőrzését 

3. A Szociális és Gyámügyi Osztály a felügyeleti feladatai körében:  

a) ellátja az illetékességi területéhez tartozó I. fokú gyámügyi, gyermekvédelmi, szociális 

hatósági feladatot ellátó szervek szakmai irányítását, felügyeletét 

4. A Szociális és Gyámügyi Osztály a koordinációs feladatai körében: 

a) ellátja a gyermek-, illetve fiatalkorúak vonatkozásában a bűnelkövetés, illetve 

bűnismétlés megelőzését célzó feladatokat, 

b) évente jelentésben elemzi az illetékességi területén a gyermek-, illetve fiatalkorú 

bűnelkövetés helyzetét, és értékeli a bűnmegelőzési tevékenységet. Ezen elemzés 

ismertetése céljából egyeztető értekezlet tart,  

c) a gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése esetén megteszi a Gyvt. 17. § (4) 

és (5) bekezdésében foglalt intézkedéseket, 

d) a Gyvt. 17. § (6) bekezdése alapján szakmai támogatást nyújt a család- és gyermekjóléti 

központok járási jelzőrendszeri tanácsadóinak, valamint évente egyszer összehívja őket 

és közösen értékelik a megye gyermekvédelmi jelzőrendszerének működését, 

e) éves beszámoló készít a gyámhatósági és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményi 

tevékenység tapasztalatairól, 

f) a hivatal gyámügyi és gyermekvédelmi feladatkörét érintően képzéseket, 

továbbképzéseket szervez, 

g) éves beszámolót készít a szociális hatósági, illetve intézmény-ellenőrzési tevékenység 

tapasztalatairól,  

h) a Főosztály feladatkörét érintően képzéseket, továbbképzéseket szervez. 

5. A Szociális és Gyámügyi Osztály a funkcionális feladatai körében: 



a) az Osztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben keletkezett közigazgatási perekkel, 

és nemperes eljárásokkal összefüggő beadványok előkészítése (előkészítő iratok, 

ellenkérelmek, fellebbezések, nyilatkozatok stb.), 

b) javaslatot tesz a gyámhivatalok által kirendelhető hivatásos gondnokok és hivatásos 

támogatók alkalmazására, 

c) nyilvántartja a hivatásos gondnokok és hivatásos támogatók által képviselt személyeket, 

d) gondoskodik a hivatásos gondnokok és hivatásos támogatók utazási feltételeinek 

biztosításáról, 

e) havi beszámoló alapján figyelemmel kíséri, a gyámhivatal felügyelete alatt működő 

hivatásos gondnokok és hivatásos támogatók által ellátott tevékenységet, 

6.  Az Igazságügyi Osztály egyéb közigazgatási feladatai  

a) hivatásos gondnoki és hivatásos támogatói tevékenység ellátása 

B) Az Igazságügyi Főosztály által ellátott feladatok 

1. Az Igazságügyi Osztály a hatósági jogalkalmazói feladatai körében: 

a) a jogi segítségnyújtási eljárásban első fokon méltányossági jogkört gyakorol a 

visszatérítési kötelezettség elengedése, illetve mérséklése iránt benyújtott kérelmek 

tekintetében 

b) másodfokon eljár a jogi segítségnyújtással kapcsolatosan a jogszabály által a 

kormányhivatal hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági ügyekben, 

c) az állami kárenyhítéssel kapcsolatban döntő hatóságként jár el első fokon 

d) törvényben meghatározott esetekben kötelezi az áldozatot az állam kárenyhítés 

összegének visszatérítésére indokolt kérelemre halasztást, illetve részletfizetést 

engedélyez; ellenőrzi a visszatérítési kötelezettség teljesítését , intézkedik a tartozás 

összegének behajtása érdekében a hatáskörrel rendelkező szervnél; 

e) másodfokon eljár az áldozatsegítéssel kapcsolatosan a jogszabály által a kormányhivatal 

hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági ügyekben, 

f) az áldozatsegítési eljárásban méltányossági jogkört gyakorol, 

2. Az Igazságügyi Osztály a felügyeleti feladatai körében:  

a) ellátja az illetékességi területéhez tartozó I. fokú jogi segítségnyújtási és áldozatsegítési 

hatósági feladatot ellátó szervek szakmai irányítását, felügyeletét 

3. Az Igazságügyi Osztály a koordinációs feladatai körében: 

a) Jogi segítségnyújtó Szolgálat területi szervei által megküldött, a jogi segítők, valamint 

más ügyvédek, ügyvédi irodák által kiállított számlákat, a támogatást engedélyező 

jogerős határozatot, továbbá az állam által előlegezett, visszatérítendő támogatás 

engedélyezése esetén a fizetési kötelezettséget megállapító határozatot, illetve peres 

támogatás esetén a pártfogó ügyvédi díjat megállapító jogerős határozatot, továbbá 

mindkét támogatás típus esetén a fizetési kedvezményt biztosító, illetve a mentesítésről 

rendelkező jogerős határozatot is - a jogszabályban meghatározott összesítővel - 

továbbítja a szakmai irányító szerv gazdasági szervezeti egységének; 

4. (5) Az Igazságügyi Osztály a funkcionális feladatai körében: 



a) az Osztály feladatkörébe tartozó jogi segítségnyújtással és áldozatsegítéssel kapcsolatos 

hatósági ügyekben keletkezett közigazgatási perekkel, és nemperes eljárásokkal 

összefüggő beadványok előkészítése (előkészítő iratok, ellenkérelmek, fellebbezések, 

nyilatkozatok stb.), 

5. Az Igazságügyi Osztály egyéb szolgáltatási feladatai: 

a) a bűncselekmények áldozatainak érdekérvényesítésének elősegítése érdekében 

tájékoztatás nyújtása a hozzá forduló ügyfelek részére  

Felnőtt és fiatalkorú bűnelkövetőkkel kapcsolatos pártfogó felügyelői feladatkörben: 

a) Indokolt esetben pénzügyi segélyt biztosíthat a pártfogolt, valamint – a társadalmi 

integráció elősegítése érdekében – a büntetés-végrehajtási intézetből szabaduló, illetve a 

javítóintézetből elbocsátott számára; 

b) a pártfogó felügyelői tevékenység, illetőleg az ügyfélforgalom zavartalan ellátása 

érdekében területi irodát (telephelyet) működtet a székhelyétől eltérő más településeken, 

területi iroda hiányában a pártfogó felügyelők a fogadóórákat társszervek és egyéb 

szervezetek által – szívességi használatra – rendelkezésre bocsátott helyiségeiben, 

ingatlanaiban biztosítják;   

c) ellátja a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiai céljaiból, valamint a kábítószer-

probléma visszaszorítása érdekében készített Nemzeti Stratégiai Program elfogadásáról 

szóló jogszabályokban meghatározott feladatokat; 

d) hiánytalanul és naprakészen vezeti a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos 

elektronikus és papíralapú nyilvántartásokat; 

e) a közvetítői tevékenység szakszerű ellátása, a mentor mediátor szakmai ellenőrzése 

érdekében részt vesz a szakmai irányító szerv által működtetett mentori rendszerben, 

országos, régiós és helyi szinten ellátja az ebből eredő feladatokat. 

6. Az Igazságügyi Osztály egyéb közigazgatási feladatai  

Felnőtt és fiatalkorú bűnelkövetőkkel kapcsolatban az egyedi közhatalmi aktusokkal 

kapcsolatban: 

a) az ügyész, a bíróság, illetve a büntetés-végrehajtási bíró elrendelésére pártfogó 

felügyelői véleményt, továbbá a bíróság megkeresésére környezettanulmányt készít; 

b) szervezi és ellenőrzi a közérdekű munka büntetés végrehajtását, a jogszabályban 

meghatározottak szerint kötelezően, illetve szükség szerint helyszíni ellenőrzést tart a 

közérdekű munkavégzés helyszínein; 

c) az ügyész és a bíróság határozata alapján végrehajtja az elkövetők pártfogó felügyeletét, 

amelynek során segítséget nyújt a pártfogolt számára a társadalomba való 

beilleszkedéshez, a bűnismétlés elkerüléséhez, ellenőrzi és rendszeresen figyelemmel 

kíséri, illetve segíti az előírt magatartási szabályok megtartását és a kötelezettségek 

teljesítését, beszámoltatja a pártfogoltat az életkörülményeiről és életviteléről, indokolt 

esetben a pártfogoltat segélyben részesítheti az erre vonatkozó belső szabályzatban 

meghatározottak szerint;; 

d) a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. 

törvény alapján közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő útján közvetítői 

eljárást (mediáció) folytat le; 



e) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján közvetítői tevékenységet végző pártfogó 

felügyelő útján közvetítői eljárást (mediáció) folytat le; 

Kizárólag a fiatalkorú bűnelkövetőkkel az egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatban: 

f) a nyomozó hatóság, a bíróság, illetve a gyámhatóság megkeresésére a gyermek 

veszélyeztetettségének bűnmegelőzési szempontú kockázatértékeléssel kibővített 

környezettanulmány készítése 

g) a pártfogó felügyelet végrehajtása során együttműködik a pártfogolt lakóhelye 

(tartózkodási helye) szerint illetékes gyermekjóléti szolgálattal és a megyei/fővárosi 

gyámhivatal gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátorával;  

h) a pártfogó felügyelő a jelzőrendszeri tagságból eredő kötelezettség végrehajtása 

érdekében gyermekvédelmi intézkedést kezdeményez a gyámhatóságnál, ha az a 

fiatalkorú pártfogolt környezetében kialakult súlyos veszélyeztető helyzet 

megszüntetése vagy egyéb ok miatt szükséges, továbbá jelzi a családvédelmi 

koordinációért felelős szervnek, ha hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észleli;  

i) a pártfogó felügyelő a gyámhatóság megelőző pártfogás elrendelésére vonatkozó 

határozata alapján ellátja a fiatalkorú vagy gyermekkorú megelőző pártfogását, 

amelynek során feladata különösen a megelőző pártfogást elrendelő határozatban 

megállapított magatartási szabályok gyermekkorú, illetve fiatalkorú általi megtartásának 

figyelemmel kísérése; az együttműködésre kötelezett gyermekkorú vagy fiatalkorú, 

illetve a szülő kapcsolattartásra vonatkozó szabályai betartásának ellenőrzése; a 

gyermekkorú, illetve a fiatalkorú támogatása a kockázatértékelés során feltárt kockázati 

tényezők hatásának csökkentése, illetve a bűnismétléssel szembeni védő tényezők 

hatásának erősítése érdekében 


