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A BÍRÓSÁGI ALKALMAZOTTAK KATEGÓRIÁINAK LEÍRÁSA – Magyarország
1. Bírósági alkalmazotti kategória / foglalkozás
A bírósági alkalmazotti
kategória
megnevezése

Magyarul: tisztviselő (ide értendő a bírósági ügyintéző, a
végrehajtási ügyintéző, a törvényszéki végrehajtó, a végrehajtóhelyettes, a végrehajtójelölt és az írnok is)
Angolul: Clerk (including court administrator, court bailiff,
deputy and candidate bailiffs, clerical workers)

Jogalap / szabályozási
dokumentum

Act LXVIII of 1997 on the service status of judicial employees
Magyarul:
1997. évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyáról

2. A kategóriához / szakmához való hozzáférés
Fő hozzáférési
feltételek




Középfokú iskolai végzettség
Felsőfokú iskolai végzettség

Uniós jogi vonatkozás: nem ismert
A hozzáférés

Felvétel szintje: Attól függ, hogy a munkavállaló a bíróság mely
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Ország: Magyarország

folyamata

szintjén áll munkába.
Felvételi eljárás:




Léteznek-e alternatív
utak a szakmához

Felvételi elbeszélgetés a bírálóbizottsággal
Felvételi elbeszélgetés a bíróság vezetőjével
Kiválasztás írásbeli pályázat útján

Váltási lehetőségek más szakmákból: IGEN

3. Feladatok / feladatkör
Általános feladatok





Eljárások
Adminisztratív feladatok
Igazgatás

Ez a bírósági alkalmazotti kategória a következőkben játszik
fontos szerepet:









Uniós jogi vonatkozású
szerepkör

Polgári jog és eljárásai
Kereskedelmi jog és eljárásai
Büntetőjog és eljárásai (határokon átnyúló
büntetőeljárások)
Büntető eljárásjog – eljárási jogok
Bírósági és egyéb igazságügyi iratok kézbesítése
Bírósági határozatok végrehajtása
Bírák támogatása
Bírósági igazgatás (e-igazságügy, adatvédelem, bírósági
és egyéb igazságügyi iratok hitelesítése, a bíróság
munkatervének / napirendjének összeállítása, emberi
erőforrással kapcsolatos / személyzeti feladatok ellátása,
költségvetés, egészség és biztonság, épületigazgatás)

Uniós jogi vonatkozás:



fontos e bírósági alkalmazotti kategória tekintetében
előfordulnak, de csak kis vetületét képezik az általános
feladatkörnek

4. A kategória / szakma szervezése
Szervezésért felelős
szervezet




Országos Bírósági Hivatal (A Magyar Igazságügyi
Akadémia nem önálló szakmai szervezet, hanem az
Országos Bírósági Hivatal oktatási szerve)
az alkalmazó bíróság
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Ország: Magyarország

Képzésszolgáltató

Magyar Igazságügyi Akadémia, H-1022 Budapest, Tóth Lőrinc u.
6.
A Magyar Igazságügyi Akadémia nem önálló szakmai szervezet:
az Országos Bírósági Hivatal oktatási szerve
Honlap:
http://mia.birosag.hu/engine.aspx?page=mba_kezdo

számok
típusok Közszektorbeli szervezetek
Megnevez
és(ek)




Országos Bírósági Hivatal (Magyar Igazságügyi
Akadémia)
Nemzeti bíróságok

Szakmai szervezet(ek)
Nem alkalmazandó

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: Lot 3 – State of play of training of court staff in EU
law and promotion of cooperation between training providers at EU level, (3. tétel – A bírósági
alkalmazottak képzésének helyzete az EU-ban és a képzésszolgáltatók uniós szintű
együttműködésének előmozdítása) az Európai Közigazgatási Intézet (EIPA) és egy konzorcium közös
végrehajtásában
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