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HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLYÁNAK 

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉNEK GYAKORLÁSA SORÁN ALKALMAZOTT
JOGSZABÁLYOK LISTÁJA

‐ Magyarország Alaptörvénye
‐ 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
‐ 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
‐ 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
‐ 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
‐ 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
‐ 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
‐ 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
‐ 2015. évi  CCXXII.  törvény az elektronikus ügyintézés  és a  bizalmi szolgáltatások

általános szabályairól
‐ 2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról
‐ 2012. évi C. törvény a büntető törvénykönyvről
‐ 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
‐ 2011.  évi  CXII.  törvény  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az

információszabadságról
‐ 1992.  évi  LXVI.  törvény  a  polgárok  személyi  adatainak  és  lakcímének

nyilvántartásáról
‐ 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
‐ 335/2005.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet  a  közfeladatot  ellátó  szervek  iratkezelésének

általános követelményeiről
‐ 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Gyámügyek

‐ 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
‐ 2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról
‐ 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról
‐ 2009.  évi  LXXII.  törvény  a  hozzátartozók  közötti  erőszak  miatt  alkalmazható

távoltartásról
‐ 2013.  évi  CLXXV.  törvény  a  gondnokoltak  és  az  előzetes  jognyilatkozatok

nyilvántartásáról
‐ 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
‐ 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
‐ 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
‐ 2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári  nemperes eljárásokban alkalmazandó

szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról
‐ 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről
‐ 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

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



Hatósági ügyek

‐ 2009.  évi  LXXVI.  törvény  a  szolgáltatási  tevékenység  megkezdésének  és
folytatásának általános szabályairól

‐ 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
‐ 383/2016.  (XII.  2.)  Korm.  rendelet  a  földművelésügyi  hatósági  és  igazgatási

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
‐ 41/2010.  (II.  26.)  Korm.  rendelet  a  kedvtelésből  tartott  állatok  tartásáról  és

forgalmazásáról
‐ 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról
‐ 3/2001.  (II.  23.)  KöM-FVM-NKÖM-BM  együttes  rendelet  az  állatkert  és  az

állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól
‐ 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
‐ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
‐ 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
‐ 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről szóló
‐ 145/1999.  (X. 1.)  Korm. rendelet  a temetőkről  és a temetkezésről szóló 1999. évi

XLIII. törvény végrehajtásáról
‐ 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
‐ 499/2017.  (XII.29.)  Korm.  rendelet  a  társasházkezelő,  az  ingatlankezelő,  az

ingatlanközvetítő,  valamint  az  ingatlanvagyon-értékelő  és  -közvetítő  szolgáltatói
tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel
részletes szabályairól

‐ 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról
‐ 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV.

törvény végrehajtásáról
‐ 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
‐ 229/2012.  (VIII.  28.)  Korm.  rendelet  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  törvény

végrehajtásáról
‐ 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a

köznevelési intézmények névhasználatáról
‐ 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
‐ 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok

közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
‐ 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
‐ a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő 382/2016. (XII.2) korm. rendelet a

hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
‐ 146/1993.  (X.  26.)  Korm.  rendelet  a  polgárok  személyi  adatainak  és  lakcímének

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

Szociális ügyek

‐ 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
‐ 1994. évi XLV. törvény a hadigondozásról
‐ 63/2006.  (III.  27.)  Korm.  rendelet  a  pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
‐ 392/2013. (XI.12.) Korm. rendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos

nyilvántartásáról
‐ 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény

végrehajtásáról


