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

Magyarul: Titkár

Jogalap / szabályozási
dokumentum

Angolul:

Angolul: Court Secretary

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

Végzettség:

A hozzáférés
folyamata

Felvételi eljárás:









Egyetemi állam- és jogtudományi diploma
Jogi szakvizsga
Uniós jogi ismeretek kötelezőek

Pályaalkalmassági vizsgálat
Felvételi elbeszélgetés a bírálóbizottsággal
Felvételi elbeszélgetés a bíróság vezetőjével
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Léteznek-e alternatív
utak a szakmához

A sikeres pályázókat a törvényszék/ítélőtábla/Kúria
elnöke nevezi ki.

Váltási lehetőségek más szakmákból: IGEN

3. Feladatok / feladatkör
Általános feladatok






Bírósági határozatokkal kapcsolatos különleges
hatáskörök
Eljárások
Adminisztratív feladatok
A bíróság támogatása a határozatok
megszövegezésében

A bírósági titkárok a következőkben játszanak fontos szerepet:















Uniós jogi vonatkozású
szerepkör

Polgári jog és eljárásai (határokon átnyúló polgári jogi
eljárások)
Kereskedelmi jog és eljárásai (határokon átnyúló
kereskedelmi jogi eljárások)
Büntetőjog és eljárásai (határokon átnyúló
büntetőeljárások)
Büntető eljárásjog – eljárási jogok
Bírósági és egyéb igazságügyi iratok kézbesítése
Bírósági határozatok végrehajtása
Emberi jogok
Az igazságszolgáltatáshoz való jog
A bűncselekmények sértettjeinek jogai
A gyermekek jogai
Közigazgatási jog és eljárásai
Versenyjog és eljárásai
Környezetvédelmi jog és eljárásai
A bírák és/vagy az ügyészek támogatása

Uniós jogi vonatkozás: jelentős

4. A kategória / szakma szervezése
Szervezésért felelős
szervezet




Országos Bírósági Hivatal
az a bíróság, ahová a titkárt kinevezik
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Képzésszolgáltató
számok
típusok Részt vehetnek a Magyar Igazságügyi Akadémia képzési
programjain – az Akadémia nem önálló szakmai szervezet,
hanem az Országos Bírósági Hivatal oktatási szerve; az
Akadémia oktatási keretein kívül a magyar bírósági titkárok
rendszeresen részt vesznek az Európai Igazságügyi Képzési
Hálózat (EJTN) és az Európai Jogi Akadémia nemzetközi
szemináriumain.
Megnevez Magyar Igazságügyi Akadémia, H-1022 Budapest, Tóth Lőrinc u.
és(ek) 6.
Honlap:
http://mia.birosag.hu/engine.aspx?page=mba_kezdo
Szakmai szervezet(ek)

A Magyar Igazságügyi Akadémia nem önálló szakmai szervezet:
az Országos Bírósági Hivatal oktatási szerve.

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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