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Alkalmazott jogszabályok 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

 
 

Igazságügyi Osztály 
 
 

1. Áldozatsegítés 

2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
233/2014. (IX.18.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról 
180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség 
megállapításáról 
1/2006. (I. 6.) IM rendelet az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól 
2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
17/2007. (III. 13.) IRM rendelet a rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól 
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről 

 

2. Jogi segítségnyújtás 

2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 
233/2014. (IX.18.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról 
11/2004. (III. 30.) IM rendelet a jogi segítő díjazásáról 
7/2002. (III. 30.) IM rendelet a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és 
költségekről 
32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről 
56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
3/2008. (VI.30.) Módszertani útmutató 
3/2010. (IV.27.) Főigazgatói tájékoztató 
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 
1/2009. (III.17.) Főigazgatói tájékoztató 
1/2010. (IV.27.) Módszertani iránymutatás 

 

3. Pártfogó felügyelet 

 
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 
11/2014. (XII. 13.) IM rendelet a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, 
továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre 
háruló feladatokról 
8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről 
58/2014. (XII. 5.) BM rendelet a pártfogó felügyelői és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői 
tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról 
44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet a büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, 
valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól 
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42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, 
kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól 
1/2003. (III. 7.) IM rendelet az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a bűncselekmény 
elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, 
illetőleg személyazonossága megállapításának és körözése elrendelésének részletes szabályairól 
23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó 
hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett 
más módon való rögzítésének szabályairól 
2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a 
rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól 
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 
vizsgálatáról és véleményezéséről 
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról 
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 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, 
valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

 

 

4. Mediáció 

 

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 
2006. évi LI. törvény a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról 
2006. évi CXXIII. törvény a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről 
8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről 
58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd 
képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről 
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről 
 

5. Családi csődvédelem 

2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről 
274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek 
lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról 
245/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról 
241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a 
méltányolható lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról 
240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi 
Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól 
235/2015 (IX.4.) Korm. rendelet a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az egyéb 
kötelezettek részvételével összefüggő szabályokról 
234/2015 (IX.4.) Korm. rendelet a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi 
Csődvédelmi Szolgálat által a családi vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről 
231/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az 
adós vagyona forgalmi értékének meghatározásáról 
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230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az 
adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről 
29/2015. (X.30.) IM rendelet a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a 
családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési 
számláiról 
21/2015. (IX. 2.) IM rendelet a természetes személy adósságrendezési eljárásában az adósra, 
adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról 
19/2015 (VIII.31.) IM rendelet a természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő 
adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról 
16/2015 (VIII.28.) IM rendelet a természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési 
eljárásában a résztvevők közötti kapcsolattartásról, valamint a főhitelező feladatairól 
15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet a természetes személyek adósságrendezési eljárása 
kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról 
és nyilatkozatokról 

 

Szociális és Gyámügyi Osztály 
 

1. Másodfokú gyámhatósági feladatok ellátása során: 
 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról  
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök 
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről  
2013. évi CLV. törvény a támogatott döntéshozatalról  

 
 

2. Másodfokú szociális hatósági feladatok ellátása során: 
 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről   
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  
63/2006. (III.27.) Korm. rend. (R.) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól  

 
 

3. A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások, intézmények engedélyezésével, 
ellenőrzésével kapcsolatos első fokú hatósági feladatok ellátása során: 

 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  
149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról  
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök 
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről  
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
1993. évi III. törvény (Szt.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  
369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről  
29/1993. (II. 17.) Korm. rend. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről 
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről 
369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről  
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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  
513/2013. (XII.29.) Kormányrendelet a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői 
jogviszony egyes kérdéseiről 
1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet a javítóintézetek rendtartásáról  

 
 

4. A lakáscélú állami támogatással kapcsolatos feladatok ellátása során: 
 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  
256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról szóló a lakásépítési 
támogatásról  
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú 
támogatásról  
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet  a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi 
otthonteremtési kedvezményről  
9/2015. (III. 31.) NGM utasítás a lakáscélú állami támogatások eljárásrendjéről 

 

 
5. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményével 

kapcsolatos feladatok ellátása során: 
 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  
102/2011. (V.29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről  

 
 
6. A gyermekvédelmi koordinációval és a hivatásos gondnokok koordinációjával 

kapcsolatos feladatok ellátása során: 
 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  
149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról  
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök 
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről   
2013. évi CLV. törvény a támogatott döntéshozatalról  
25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési 
előírásairól  

  

 


