
A Hatósági és Gyámügyi Osztály által alkalmazott legfontosabb jogszabályok: 

 

 
- Magyaroszág Alaptörvénye 
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 
- a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 
- a Ptk hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi 

CLXXVI. tv. 
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 
- a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.tv. 
- polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.tv. 
- a támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV.tv. 
- a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. tv. 
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C.tv. 
- a büntető eljárásról szóló 2017. évi XC. tv. 
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
- a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. tv. 
- bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. tv. 
- határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 2011. évi LXVII. 

tv. 
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 
 

 

- a gyámhatóságrokról, 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 
- az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek 

megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 
- a  családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.tv. Végrehajtásáról szóló 223/1998.(XII.30.) 

Korm.rendelet 
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 

végrehajtásáról szóló 146/1993.(X.26.) Korm.rendelet 
- a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986.(VI.26.) MT rendeletben 
- 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 rendeletben 
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) 

Korm. rendelet 
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 

1.) Korm. rendelet 
- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
- a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 



 

- a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 382/2016.(XII.2.) Korm.rendelet 
- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló  

86/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 
- az érettségi vizsga szabályzatának szabályzatának kiadásáról szóló 100/1997.(VI.13.) 

Korm.rendelet 
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről, valamint a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet  
- a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet 
 
 


