„Szervezetfejlesztés a Szekszárdi Törvényszéken az
ítélkezési munka támogatásának, a szervezet
hatékonyságának, gazdaságos működésének érdekében”
című ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0063. számú pályázat
A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ
LEGFONTOSABB JOGFORRÁSOK

Jogszabályok:
1)
2)
3)
4)

Magyarország Alaptörvénye
A bíróságok szervezetéről és igazgatásról szóló 2011. évi CLXI. törvény
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény
5) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
6) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
7) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
8) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
9) A cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény
10) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
11) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
12) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
13) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény
14) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
XCII. törvény
15) A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól rendelkező 1999. évi XLII. törvény
16) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról rendelkező 2003. évi
CXXV. törvény
17) A minősített adat védelméről rendelkező 2009. évi CLV. törvény
18) A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső
rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra
vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
19) A bírósági ügyvitel szabályairól 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet
20) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
21) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
22) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet
23) A Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatok megjelöléséről szóló
29/2007. (V.31.) IRM rendelet
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OBH elnökének szabályzatai, ajánlásai:
1.) 6/2012. (IV.13.) OBH utasítás a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége
elismeréséről szóló szabályzatról

2.) 7/2012. (IV.25.) OBH utasítás a bírósági épületekben tartózkodás szabályairól, a
bírósági épületek rendje fenntartásának követelményeiről szóló szabályzatáról

3.) 8/2012. (IV.25.) OBH utasítás a bíróságok sajtótájékoztatási tevékenységéről,
valamint a bíróságok központi honlapjának sajtószolgálatáról

4.) 9/2012. (V.8.) OBH utasítás a talár viseléséről, valamint az ülnökök, a
jegyzőkönyvvezetők és az eljárási cselekményt végző bírósági titkárok öltözködési
szabályairól szóló szabályzatról
5.) 10/2012. (IV.25.) OBH utasítás a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal
kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatról
6.) 12/2012. (X.1.) OBH utasítás a hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló
szabályzatról
7.) 14/2012. (X.18.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi szervezetéről, főbb feladatairól, továbbá
tevékenységének irányításáról szóló szabályzatról
8.) 15/2012. (X.18.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tervezési feladatairól szóló szabályzatról
9.) 16/2012. (X.18.) OBH utasítás a meghagyással kapcsolatos eljárás és a
meghagyásba bevont szervek besorolásáról szóló szabályzatról
10.) 17/2012. (X.18.) OBH utasítás a rendkívüli és egyéb eseményekkel tájékoztatás
rendjéről szóló szabályzatról
11.) 19/2012. (X.18.) OBH utasítás az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi XCII. törvény alkalmazásáról szóló
szabályzatról
12.) 22/2012. (XI.23.) OBH utasítás a bírák vagyonnyilatkozatának átadásáról,
kezeléséről és ellenőrzéséről, valamint az abban foglalt adatok védelméről
13.) 23/2012. (XI.23.) OBH utasítás az igazságügyi alkalmazottak vagyonnyilatkozattételéről, átadásáról, őrzéséről, nyilvántartásáról, valamint az abban foglalt
személyes adatok védelméről
14.) 25/2012. (XII.21.) OBH utasítás a szolgálati bíróság tagjainak kinevezéséről és
díjazásáról
15.) 5/2013. (VI.25.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal
gazdálkodásáról szóló szabályzatról
16.) 7/2013. (VII.22.) OBH utasítás az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló
szabályzatról
17.) 2/2014. (I.23.) OBH utasítás a bírósági végrehajtói fegyelmi bíróság bíró tagjainak
díjazásáról szóló szabályzatról
18.) 5/2014. (IV.18.) OBH utasítás a szabálysértési eljárás során használt egyes iratok
nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatról
19.) 6/2014. (IV.30.) OBH utasítás a bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról
20.)10/2014. (VII.11.) OBH utasítás a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok
nyilvántartásáról szóló szabályzatról
21.) 11/2014. (VII.11.) OBH utasítás a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről
szóló szabályzatról
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22.) 12/2014. (VII.11.) OBH utasítás a büntető-, polgári és szabálysértési eljárás során
használt, kiskorúak tájékoztatásához fűződő iratok nyomtatványként történő
rendszeresítéséről szóló szabályzatról
23.) 13/2014. (VIII.15.) OBH utasítás a „Bíróságok fejezet” irányítása alá tartozó
intézmények közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló
szabályzatról
24.) 14/2014. (IX.30.) OBH utasítás a munkacsoportok ügyrendjéről szóló szabályzatról
25.) 17/2014. (XII.23.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról
26.) 2/2015. (III.18.) OBH utasítás a felszámoló kijelölő program üzemeltetési
szabályzatáról
27.) 13/2012.(X.18.) OBH utasítás az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
szabályzatainak, ajánlásainak, határozatainak felülvizsgálatáról szóló szabályzatról
28.)2/1998. OIT szabályzat a „Bíróságok” fejezet alá tartozó lakások nyilvántartásáról
29.) 9/1999. OIT szabályzat a bíróságok igazgatásáról
30.) 14/1999. OIT szabályzat a fogalmazók joggyakorlatáról, képzéséről és értékeléséről
31.) 9/2001. OIT szabályzat a hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról
32.) 5/2003. OIT szabályzat a büntetőeljárás során használt egyes iratok
nyomtatványként történő rendszeresítéséről
33.) 8/2003. OIT szabályzat a bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és feldolgozásáról
34.) 1/2006. OIT szabályzat a bírósági eljárási cselekmények kép- és hangfelvételére,
továbbítására, valamint kezelésére szolgáló rendszer igénybevételének és
használatának szabályairól
35.) 7/2006. OIT szabályzat a bírósági titkárok központi képzéséről
36.) 3/2007. OIT szabályzat az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC.
törvény szerint a Bírósági Határozatok Gyűjteményének közzétételével kapcsolatban
a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról
37.) 5/2007. OIT szabályzat a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes
szabályairól
38.) 4/2011. OIT szabályzat a bíró és a bírósági vezető munkájának értékelési rendjéről
és a vizsgálat részletes szempontjairól
39.) 8/2011. OIT szabályzat a behajthatatlan igazságügyi követelések kezelésének
szabályairól
40.)6/2012. (X.1) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a
törvényszékeknek
a
minősített
adatok
védelmére vonatkozó
biztonsági
szabályzatáról
41.) 1/2013. (II.5. ) OBH elnöki ajánlás az összbírói értekezlet részére a bíróság elnöke
által készítendő tájékoztató szerkezetére és tartalmára
42.) 4/2013. (X. 10.) OBH elnöki ajánlás az ítélőtáblák és a törvényszékek kollégiumaiba
választható bírák jelölési és választási szabályairól
43.) 2/2014. (IV. 14.) OBH elnöki ajánlás a bírósági szervezetekben foglalkoztatott belső
ellenőrök által elvégzendő összeférhetetlenségi vizsgálatok végrehajtására
44.) 3/2014. (VIII. 8.) OBH elnöki ajánlás a Közigazgatási és Munkaügyi Regionális
Kollégiumok Ügyrendjéről
45.) 2/2015. (IV.13.) OBH elnöki ajánlás a bírósági ügyvitel során a bíróság és az
ügyfelek között alkalmazandó kapcsolattartási formák szabályairól
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A törvényszék elnökének belső szabályzatai:

I.
II.

Adott év munkaterve
Szekszárdi Törvényszék és az illetékességi területén működő bíróságok ügyelosztási
rendje
1)
Szekszárdi Törvényszék Büntető Kollégiumának ügyelosztási rendje
2)
Szekszárdi Törvényszék Polgári – Gazdasági – Közigazgatási –
Munkaügyi Kollégiumának ügyelosztási rendje
3)
Bonyhádi Járásbíróság ügyelosztási rendje
4)
Dombóvári Járásbíróság ügyelosztási rendje
5)
Paksi Járásbíróság ügyelosztási rendje
6)
Tamási Járásbíróság ügyelosztási rendje
7)
Szekszárdi Járásbíróság ügyelosztási rendje
8)
Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyelosztási rendje
III. A kollégiumok működési, ügyrendi szabályai
1.)
Szekszárdi Törvényszék Büntető Kollégium ügyrendje
2.)
Szekszárdi Törvényszék Polgári – Gazdasági – Közigazgatási –
Munkaügyi Kollégium ügyrendje
IV. Tanácselnöki feljegyzések elkészítésének rendje
V.
A bírák és igazságügyi alkalmazottak által teljesítendő ügyelet és készenlét szabályai a
Szekszárdi Törvényszéken
VI. A jelentéstételi kötelezettségről szóló utasítás (ellenőrzési
nyomvonal
adott
évre)
VII. Belső ellenőrzési szabályzata
VIII. A Szekszárdi Törvényszék belső kontrollrendszere
IX. A szabálytalanságok kezelésének rendje
X.
Informatikai biztonsági szabályzat
XI. A bírósági könyvtár szervezeti és működési szabályzata
XII. Tűzvédelmi szabályzat
XIII. Munkavédelmi szabályzat
XIV. Munkahelyi sugárvédelmi szabályzat
XV. Szabályzat a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételéről
(közadattár)
XVI. Szabályzat a rendészet szolgálatellátásáról; a bírósági épületekben tartózkodás
szabályairól, a bírósági épületek rendje fenntartásának követelményei
XVII. Szabályzat a minősített adatok védelméről
XVIII. Szabályzat a Bírósági Határozatok Gyűjteményének közzétételével kapcsolatban a
bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról
XIX. Az igazságügyi alkalmazottak vagyonnyilatkozat tételéről,
átadásáról, őrzéséről,
nyilvántartásáról, valamint az abban foglalt személyes adatok védelméről szóló
szabályzat
XX. Esélyegyenlőségi terv
XXI. Közbeszerzési szabályzat
XXII. Beszerzések lebonyolításának szabályzata
XXIII. A Szekszárdi Törvényszék Gazdasági Hivatalának ügyrendje
XXIV. Számviteli politika
XXV. A Szekszárdi Törvényszék önköltség-számítási szabályzata
XXVI. Kötelezettségvállalási szabályzat
XXVII. Értékelési szabályzat
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XXVIII. Pénz- és értékkezelési szabályzat
XXIX. Igazságügyi bevételek kezelésének rendje
XXX. A Szekszárdi Törvényszék felesleges vagyontárgyai hasznosításának, illetve
selejtezésének szabályzata
XXXI. A Szekszárdi Törvényszék leltárkészítési és leltározási szabályzat
XXXII. A helyiségek és berendezések használatának szabályzata
XXXIII. A Szekszárdi Törvényszék reprezentációs szabályzata
XXXIV. A vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzatai
XXXV. Szabályzat a gépjárművek üzemeltetési és igénybevételi rendjéről
XXXVI. A Szekszárdi Törvényszék tanúgondozási szabályzata
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