A Gyámügyi Osztály által alkalmazott legfontosabb jogszabályok
- Magyarország Alaptörvénye
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
- a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
- a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény
- a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
- a támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény
- a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
- a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
- az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
- a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV.
törvény
- a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 2011. évi LXVII.
törvény
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 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 közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005.
(IX. 9.) Korm. rendelet
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
- a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
- a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak
megállapításáról szóló 16/2014. (III.13.) KIM rendelet
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
66/2015.(III.30.) Korm. rendelet
- az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016.
(XI.29.) Korm. rendelet
- a jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III.30.) IM rendelet
- a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017.
(XII.27) IM rendelet
- a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a
pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII.19.)
Korm. rendelet
- a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet
- a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése
iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
- a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a
támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017 (XII.17.) IM rendelet
- az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról
szóló 29/2017. (XII.27.) IM rendelet
- a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól 42/2003. (XII.19.) IM rendelet
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V.29.) IM rendelet

