
Ön egy megyei bíróság büntető kezelőirodájában ügyintéző. Egy 
folyamatban lévő ügyben ügyfélfogadási időben egy tanúként megidézett 
személy kérelmére hivatkozva kér tanácsot. Tájékoztassa a tanúvédelem 
fajtáiról! 
A tanú zárt adatkezelésének folyamata: 
A tanú személyi adatainak és indokolt esetben nevének zárt kezelése  
A Be. 96. §(1) bek. szerint: 
- a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság rendelheti el, a tanú ill. az 

érdekében eljáró ügyvéd 
- a zárt adatkezelés egyben a tanú nevének az anonimitását is jelenti 
- A személyi adatok zártan kezelésének megszüntetésére csak a tanú 

beleegyezésével kerülhet sor 
- eljárást lefolytató bíróság, ügyész illetve nyomozóhatóság biztosítja a 

zártan kezelést 
- a személyes adatokat az iratoktól elkülönítve, zártan kell kezelni, 

lepecsételt és a bíróság körbélyegző lenyomatával ellátott borítékban kell 
elhelyezni. Az iratborítón, a zárt adatot tartalmazó borítékon és a 
lajstromban fel kell tüntetni a zárt adatkezelés tényét. 

- a tanú zártan kezelt adatait csak az ügyben eljáró bíróság, az ügyész, 
illetve a nyomozó hatóság tekintheti meg. 

- A zárt adatot tartalmazó iratról olyan másolatot kell készíteni és az iratok 
között, elhelyezni, amely nem tartalmazza a zárt adatot.  

- A zárt adat megismerésére nem jogosult személy részére felvilágosítás 
céljára (8-12. §) ezt a másolatot kell felhasználni; az iratbetekintés során a 
zárt adatot tartalmazó borítékot az iratok közül ki kell emelni. 

A védett tanú intézmények jellemzői: 
A tanúvédelem kettős célja: 
1. A tanú életének, testi épségének és személyes szabadságának védelme.  
 - A tanút védelem illeti meg a büntetőeljárás bármely szakaszában, 

(kihallgatása előtt, közben, utána).  
- A tanúvédelem a tanúzási kötelezettség teljesítésével magát veszélynek 

kitevő személy jogi és fizikai védelme. 
2. Az igazságszolgáltatás zavartalan működését biztosítja  
- a tanú közreműködése nélkül bizonyos ügyek felderítése és bizonyítása 

lehetetlen lenne 
- az igazságszolgáltatás emiatt zavarok lennének 
Tanúvédelem: 
- a büntetőeljárás megindítása után lehetséges 
- mindig konkrét ügyre vonatkozik 
A tanúvédelem során: 
- a tanú és a terhelt szembesítését mellőzni kell 
- a felismerésre bemutatást úgy kell végezni, hogy a tanú ne legyen 

felismerhető 
- a tanú kihallgatása idején a vádlott ne tartózkodjék a tárgyalóteremben 
Különösen védett tanú: 
A Be. 97. §-a konjunktív feltételeket sorol fel a különösen védett tanú 
vonatkozásában: 
- vallomása kiemelkedő súlyú ügy lényeges körülményeire vonatkozik 
- vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható 
- személye, tartózkodási helye, kihallgatásának ténye a terhelt és a védő 

előtt nem ismert 
- személyének felfedése esetén a tanú, és hozzátartozója élete, testi épséges, 

vagy személyes szabadsága súlyos fenyegetésnek lenne kitéve 
A különösen védett tanúként speciális eljárásjogi helyzetbe kerülnek: 

- fizikai valójukban nem jelennek meg a bíróság előtt, nem idézhetők, nem 
szembesíthetők, tárgyaláson nem hallgathatók ki, ekként a védelem számára 
teljes mértékben azonosíthatatlanok.  

- különösen védett tanú jogintézménye mindenképpen együtt jár a 
közvetlenség elvének sérelmével 

- kihallgatáson a nyomozási bírón, a jegyzőkönyvvezetőn és a tolmácson 
kívül csak az ügyész és a tanú érdekében eljáró ügyvéd lehet jelen. 

Tanúvédelmi programban részt vevő személyekre vonatkozó rendelkezések: 
A törvény rögzíti, hogy a tanúvédelmi programba bevont terheltnek, 
sértettnek és tanúnak a programban való részvétele a büntetőeljárási jogaikat 
és kötelezettségeiket nem érinti, csak az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: 
- a személyt, a védelmét ellátó szerv útján kell idézni, illetőleg értesíteni, 

hivatalos iratot kézbesíteni 
- a személlyel szemben a szolgálat óvintézkedésként dönthet a lakóhely, 

tartózkodási hely megváltoztatásában, és egyebek ügyében a személy 
biztonsága érdekében (adatzárlat, névváltoztatás, személyazonosság 
megváltoztatása) 

- A védelmet ellátó szerv engedélyezi, hogy a személy adatairól kinek és 
milyen adatairól adható felvilágosítás, 

- A személy megjelenésével és közreműködésével kapcsolatos költség nem 
bűnügyi költség, a védelmi programot végrehajtó szerv fedezi 

- A program lényege, hogy a veszélyeztetett tanú a büntetőeljárásban olyan 
vallomást tegyen, amely bűnüldözést n agy mértékben elősegíti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Egy kutatási engedélyt kapott egyetemi hallgató szakdolgozatához több 
tucat iratba kíván betekinteni. Értetlenül és háborogva teszi szóvá, hogy 
nem talál minden aktát a bírósági irattárban, és egy-egy írat anyaga sem 
teljes már. Foglalja össze számára az irattározás és a selejtezés, 
valamint az archiválás folyamatát! 
Az irattári terv lényege: 
- meghatározza, az irattári tételek (tárgyi csoportok) iratainak 

selejtezhetőségét, őrzési idejét, a nem selejtezhető iratok levéltárba 
adásának határidejét, 

- az ügy iratborítóján a – befejezést követően – az iroda vezetője vagy bíró 
feltünteti a tervnek megfelelő tételszámot. (Eltérő őrzési idő esetén, az 
adott iratra vonatkozóan is meg kell jelölni) 

- rendszerbe foglalja az irattári tételeket (tárgyi csoportokat), amelyek 
szerint a bíróság az iratait tagolja 

- meghatározza, hogy mely iratok selejtezhetők és melyek nem, illetőleg a 
selejtezhető iratári tételek iratait meddig kell őrizni 

AZ iratok tárolásának helye, őrzésének ideje és módja; részirattár 
Az irattár: 
- az iratok tárolási helye 
- megfelelően kialakított, szakszerű, biztonságos helyiség 
Az irattárba kerülés: 
Befejezett ügy: amiben a bíróság ügydöntő határozatot hozott 
Befejezettként kezelendő még: 
- félbeszakadt eljárás 
- szünetelő eljárás 
- felfüggesztett eljárás 
- az ügy áttételéről rendelkezett, vagy más bíróságot jelölt ki eljárásra a 

jelen bíróság 
A befejezett üggyel kapcsolatos teendők: 
- a befejezés tényét a bíró állapítja meg irodai utasításban 
- jogerőre emelkedés után a bíró megteszi az irattárban helyezés előtt 

szükséges intézkedéseket (idegen iratok visszaküldése, szakértői díj és 
letét kiutalása, stb. ) 

Az iroda vezetője az irattárba helyezés előtt: 
- ellenőrzi a jogerős határozat kézbestésének szabályszerűségét 
- a bírói utasítások végrehajtását 
- feltünteti az irattári tervnek megfelelő tételszámot 
Az irattár 
- gondoskodik az irat szakszerű és biztonságos megőrzéséről 
- személyi és tárgyi feltételeiről a bíróság vezetője gondoskodik 
- szakképzett irattáros kezeli 
- a helyiségnek tűzrendészeti szabályoknak is meg kell felelnie 
- az iratokat szárazon kell tartani, és nem fenyegetheti veszély 
Részirattár:Ha a bíróság több épületben van, akkor elnöki utasítás szerint az 
irattári anyagok elhelyezésére több helyiséget kell kijelölni. 
Az iratok selejtezési folyamata: 
- iratokat az őrzési idő leteltével selejtezni kell 
- évenként történik, a bírósági vezető döntése alapján 
- a selejtezés helyéről, idejéről a megkezdés előtt min. 30 nappal értesíteni 

kell az illetékes levéltárat 
- közölni kell, hogy milyen időszak iratai, és milyen jellegű iratokat 

kerülnek selejtezésre 
- tájékoztatást kell adni az iratok várható mennyiségéről 

- ha van olyan irattár, az irattári tételben, amelynek őrzési ideje nem telt le, 
akkor azt vissza kell tartani 

- A selejtezésre jegyzőkönyv készül 3 példányban, tartalmazza: 
- - a selejtezés idejét, helyét 
- - a selejtezést végző személyek nevét, munkaköri megnevezését 
- - a selejtezett iratok ügyszámát és keletkezésének évszámát 
- - a selejtezés ellenőrzése során tapasztalt hiányosságokat, és azok 

megszüntetésére vonatozó intézkedéseket 
- a jegyzőkönyvet alá kell írni 
- a megtörténtét a lajstromba, irattári könyvekbe a megfelelő tételnél 

„selejtezve” ill. „levéltárnak átadva”, és a selejtezés évét be kell vezetni. 
A nem selejtezhető iratok: Az irattári terv foglaltakon kívül: 
- a bíróságnak megőrzésre átadott irat 
- az irattárban őrzött eredeti magán- és közokirat 
- a külföldi tartozások és követelések bizonyítására szolgáló iratok 
- a marandó értékű, illetve az ügyintéző által ilyennek minősített irat 
- az 1900. év előtt keletkezett iratok 
- a házassági bontóperben hozott, jogerős záradékkal ellátott ítélet 
- társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok nyilvántartásával 

kapcsolatos iratok 
A levéltárba adás: A levéltári anyagot: 

- minimum 15 évi őrzés után 
- rendezetten, segédletekkel együtt, dobozolva 
- 3 példányos átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kell az illetékes irattárnak 

átadni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ön a bíróság egyik kezelőirodájának vezetője. Szakmai gyakorlatra 
érkezik néhány joghallgató. Ismertesse számukra egy kezdőirat 
ügyviteli útját a bíróságra érkezéstől az irattárba kerüléséig. Térjen ki a 
soron kívüli eljárás lehetőségeire is! 
 
Érkeztetés: A kezelőiroda végzi: 
- a polgári ügyszak ügyiratainak érkeztetését 
- új ügyek bevezetését a lajstromba 
- az akták, egyéb beadványok, iratok kezelését 
- ügyfél tájékoztatás- és iratbetekintést, iratmozgást 
- bírói tanácsok kiszolgálását, továbbítását 
 
Az ügyféltől a beadványt: 
-  felvilágosításra megállapított időben az irodavezető, munkatára veszi át 
- máskor a bíróság bejáratánál elhelyezett, zárt gyűjtőszekrénybe helyezheti 

el az ügyfél a beadványát, melyet minden nap üríteni kell 
- Postán, hivatali kézbesítővel érkezett iratot munkaidőben a bíróság elnöke 

által kijelölt személy veszi át, akinek feladata a gyűjtőszekrény kiürítése 
is 

Sérült iraton  
- annak tényét mind az átvételi iratok, mind a borítékon fel kell tüntetni 
- a postán érkezett  iratról a küldeményhez jegyzőkönyvet kell csatolni 
„Azonnal” és Sürgős” jelzés  
- megkülönböztető jelzést fel kell tüntetni az iratra 
- az átvétel tényét olvasható aláírás 
- az átvétel pontos dátumának  óra-perc) borítékon és a kézbesítő 

okmányon való feltüntetése 
 
A beérkezett iratot: 
- érkezés napján bélyegzővel kell ellátni 
- fel kell tüntetni, a bíróságot, ügyszámot, érdekezés dátumát, példányok, 

mellékletek számát, csatolt pénz értékét, nemét 
- ha beadvány határidőhöz kötött eljárási cselekményt (pl. fellebbezést) 

tartalmaz, csatolni kell a levélborítékot is 
 
A lajstromozás folyamata: a bíróságon nincs iktatás csak lajstromozás 
- az érkeztetett beadvány, saját keletkeztetésű irat ügyszámmal 

(lajstromszámmal) történő ellátása ügyszakonként (ügycsoportonként) 
- a kezelőiroda minden érkező beadványt, iratot lajstromba vesz 
- ügyszakonként – egy lajstrom – elektronikus úton vezetett nyilvántartás 

(BIIR rendszer) az OBH bocsátja a bíróságok rendelkezésére 
Lajstromba vétel: 
- iroda rögzíti a BIIR rendszerben, ennek alapján iratborítót tölt ki 
- feltünteti a borítón az ügyszámot (alul-felül) fogadó bíróság nevét, felek 

nevét, ügy tárgyát, mellékletek számát, meghatalmazást, belső értesítő 
rész oldalon kitölti a perben résztvevők adatait 

- az aktában az iratot emelkedő sorszám szerint kell sorba rendezni 
- amennyiben a bíróság az ügyet felterjeszti pótborítékot kell készíteni 
 
 
 
Ügycsoportok jelei:  
B – büntető,  
P – polgári,  

M – munkaügyi,  
K – közigazgatási,  
Cg – cégeljárási,  
G – gazdasági, 
 Vh- végrehajtási, 
 Pk – peren kívüli 
 
Ügyszám keletkeztetése: 
- a tanácsot jelző szám – ügycsoport betűjele – lajstromszám / érkezési 

évszám/utó irat sorszám 
- a kezdő irat az /1. minden következő irat (utóirat) eggyel magasabb 

sorszámot kap 
Előzmény keresés:, az irat alapján megállapítják, van-e előzmény 
A lajstromban legszükségesebb információkat lehet megtalálni: 

- felek neve, képviselőik 
- per tárgya, értéke 
- tárgyalás vagy nyilvántartás határnapja 
- iratok holléte 
- befejezésének ideje, módja 
- az ügyben keletkezett iratok érkezésének sorrendje időrendben 

 
A szignálás lehetőségei: 
A kezdőiratot (előzményi iratokkal felszerelve) a lajstromba történő 
bejegyzés napján az irodavezető bemutatja az ügyelosztási rend alapján az 
ügyelosztásra jogosult vezetőnek. 
Eljáró bíró, tanács kijelölése – a tárgyévben érvényes, bíróságon is 
kifüggesztett ügyelosztási rendnek megfelelően az ügy iratborítékán az 
ügyelosztásra jogosult vezető aláírásával kell feltüntetni 
A szignálást követően az iratot be kell mutatni a kijelölt bírónak, aki 

- 30napon belül megvizsgálja, kell-e előzetes intézkedés 
- - ha nem kitűzi a tárgyalás napját és idézi a feleket 

Folyamatban lévő ügy: - határidőt nyilvántartásba veteti a bíró az irodával 
(tárgyalás, vagy visszaérkezés rögzítése a BIIR programban) 
Befejezett ügy: sokszorosítás után továbbítás a feleknek, döntés illetékekről, 
irattárba helyezés 
 
A soron kívüli eljárás esetei: 
A soron kívüli intézés alapulhat: 

- jogszabályi rendelkezésen 
- OBH elnökének határozatán 
- Bíróság elnökének rendelkezésén 

 
A rendes ügymenetből való kivételét jelenti, minden intézkedést 
haladéktalanul kell megtenni, az egész eljárásra irányadó. 
A bíróság elnöke az ügyfél kérelmére írásban elrendelheti. Külön kérelem 
nélkül elrendelhető, ha: 

- kiemelten fontos társadalmi, igazságügyi, közérdek fűződik 
- állampolgárok széles körét érintő kérdés 
- gyermekek jogait, kiskorú fél fontos érdekét érinti (gyermek 

jogállása, elhelyezése, kapcsolattartás, apaság megállapítása) 
A bíróság elnöke az alábbiak figyelembevételével hozzá meg a döntését 

- kérelmező személyi körülményei 
- az ügy tárgya és jellege 
- a bíróság működésében felmerülő objektív ok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ön a városi bíróság kezelőirodájában dolgozik, mint tisztviselő. 
Félfogadási időben a helyi lap újságírója kérelmére tájékoztassa őt 
arról, hogy milyen feladatai vannak a kezelőirodának az 
ügyfélfogadással, beadványokkal, irat betekintési kérelmekkel, 
másolatok kiadásával kapcsolatosan! 
 
Az ügyfélfogadás rendje 

- A szervhez fordulók fogadását minden területi egységnél meg 
kell szervezni, erről szóló tájékoztatást ki kell függeszteni a szerv 
bejáratánál 

- Kiterjedhet új kérelem beadására, vagy felvilágosítás adásra 
- Az előadó nevét közölni nem szabad, csak az iktatószámát, vagy 

az elintézés érdekében tett intézkedéseket 
- Folyamatban lévő ügyekről jogszabályi korlátok 

figyelembevételével lehet tájékoztatást adni 
- Új kérelem/beadvány előterjesztésekor a felet a jogairól fel kell 

világosítani 
- Ha szükséges jegyzőkönyvet kell felvenni,, a gyors elintézéshez 

szükséges adatokat tartalmaznia kell, a felvétel napján 
továbbítani kell az irodába 

A bírósági ügyek iratait a kezelőiroda kezeli, lehet ügycsoportonként 
különválás: büntető, polgári, szabálysértési iroda 
A cégügyek iratait a megyei törvényszékeken, és a Fővárosi Törvényszéken 
a cégiroda kezeli. 
 
A beadványok benyújtásának módozatai, érkeztetése, átvétele 
Az ügyféltől a beadványt: 

- A felvilágosításra megállapított időben az irodavezető vagy a 
munkatára veszi át 

- Egyéb időben a bíróság bejáratánál elhelyezett, zárt 
gyűjtőszekrénybe helyezheti el az ügyfél a beadványát, melyet 
minden nap üríteni kell 

- - postán vagy hivatali kézbesítővel érkezett iratot munkaidőben a 
bíróság elnöke által kijelölt személy veszi át, akinek feladata a 
gyűjtőszekrény kiürítése is 

Sérült iraton  
- annak tényét mind az átvételi iratok, mind a borítékon fel kell 

tüntetni 
- a postán érkezett sérült iratról a küldeményhez jegyzőkönyvet 

kell csatolni 
„Azonnal” és Sürgős” jelzés  

- megkülönböztető jelzést fel kell tüntetni az iratra 
- az átvétel tényét olvasható aláírás 
- az átvétel pontos dátumának ( óra-perc) borítékon és a kézbesítő 

okmányon való feltüntetése 
A beérkezett iratot: 

- érkezés napján bélyegzővel kell ellátni 
- fel kell tüntetni, a bíróságot, ügyszámot, érdekezés dátumát, 

példányok, mellékletek számát, csatolt pénz értékét, nemét 
- a bírósághoz érkezett értéket vagy a pénzt a bíróság székhelyén 

működő gazdasági hivatal kezeli 

- ha a kezelőiroda a beadvány benyújtásakor hiányt észlel, felhívja 
a felet a hiány pótlására, a fél a hiányt nem pótolja és ragaszkodik 
a beadvány benyújtásához, beadványt át kell venni 

- ha beadvány határidőhöz kötött eljárási cselekményt (pl. 
fellebbezést) tartalmaz, csatolni kell a levélborítékot is 

Kezdő irat: 
- minden olyan irat, amelynek a bíróságon nincs előzménye 
- a bíróságon eljárást megindítja (pl. keresetlevél, perújítási 

kérelem) 
- a törvény értelmében befejezett ügyben új eljárás lefolytatását 

igénylő irat 
- beérkezést követő munkanapon a bíróság elnökének be kell 

mutatni 
Kezdő iratként kezelendő, büntető, polgári, munkaügyi ügyszakban 

- igazolási kérelem 
- perújítási indítvány 
- hatályon kívül helyezést kimondó másodfokú ítélet 
- eljárás félbeszakadása, szünetelése, felfüggesztése után az eljárást 

újból megindító irat 
- szabálysértési ügyben panasz és kifogás 
- büntetés-végrehajtási ügyben szabadságvesztésről és közérdekű 

munkáról kialakított értesítés 
- végrehajtási ügyben a bírósághoz érkező első irat 
- kényszergyógykezelés felülvizsgálatára irányuló indítvány 
- bírósági meghagyás elleni ellentmondás 
- fizetési meghagyás elleni ellentmondás 

Cégbírósági ügyben: 
- cég bejegyzésére irányuló kérelem 
- a fióktelep bejegyzésére irányuló kérelem 
- új tagjegyzék benyújtására irányuló kérelem 
- a cégjegyzék átvételére irányuló kérelem 
- a bejegyzés módosítására irányuló kérelem 
- a bejegyzés és a cég törlésére irányuló kérelem 
- végelszámolás és felszámolására irányuló kérelem 
- egyéb adat bejegyzésére irányuló kérelem 

 
Irat betekintési jogosultsággal rendelkezők köre 
Jelentősége: az eljárás nyíltságának megteremtése 
Jogosultja: a felek, vagy képviselője, illetve az eljárásban érintett harmadik 
személy 
Tartalma: az akta irataiba való betekintés, másolat készítés 
Korlátai: 

- határozat (végzés)  tervezete 
- zárt tanácskozásról készített jegyzőkönyv 
- minősített, védett adat (törvény kizárja) 
- ügyfél kérelmére az ellenérdekű fél jogainak hatósági korlátozása 
- tanú zárt adatai 
- bírói különvélemény, mely lezárt borítékban csatolva van az 

ügyirathoz 
Jogorvoslat: egyes esetekben önálló jogorvoslat az irat-betekintés 
megtagadása miatt 
 
A jogosultság ellenőrzése: 

- személyazonosság megállapítása 

 
Fogvatartottak informálása 

- fogvatartottat bevezetik a bíróságra és az intézmény falain belül, 
megnézheti az iratokat 

- leviszik hozzá az iratokat, erre 3 nap áll rendelkezésre, kérelemre 
 
Telefonon történő felvilágosítás 

- nem adható felvilágosítás: az ügy érdeméről, fellebbezés 
előterjesztéséről   

- adható felvilágosítás: tárgyalás időpontja, helye, iratok holléte, 
érkezett-e szakértői vélemény  

 
Hiteles és nem hiteles másolatok, ezek jellemzői, a külföldi felhasználásra 
szánt másolati tartalmi kellékei: 
Másolat készítés, melléklet kiadás (BÜSZ) 

- azok kaphatnak hiteles, vagy nem hiteles másolatot, akik irat-
betekintési joggal rendelkeznek 

- a másolatot az irodavezetőnél kell megrendelni, ő határozza meg 
a kiadás időpontját, és ő gondoskodik az elkészítéséről 

- az irodavezető nyilvántartja a hiteles másolat módját 
(fénymásolás, gépírás), a megrendelő nevét, illeték összegét, 
vagy a mentességet 

- a másolatot az iroda ellátja „a másolat hiteléül” záradékkal, 
rákerül a körbélyegző, a készítő aláírása, időpontja 

- A nem hiteles másolaton, nincs rajta „a másolat hiteléül” záradék 
Külföldi hiteles másolat 

- a bíróság elnöke vagy helyettese aláírásával, időpont 
feltüntetésével, körbélyegző lenyomatával hitelesíti, a záradék 
szövege: ….. (név) aláírását és a bíróság bélyegzőjének 
lenyomatát hitelesítem.” 

Elektronikus okiratról papír alapú másolat kiadása 
- ugyanez az eljárás – kinyomtatott példány lesz a másolat 
- a másolaton fel kell tüntetni az elektronikus okiraton elhelyezett 

időbélyegző dátumát, ki látta el elektronikus aláírással, és hogy 
milyen elektronikus aláírás szerepel 

- kép- vagy hangfelvételről készített másolat kiadásakor az eljárás 
ugyanaz 

- a kép- vagy hangfelvételről, a képet és hangot egyidejűleg 
tartalmazó felvételről készített másolat nem hitelesíthető. 

Ha a bíróság okirat vagy egyéb melléklet kiadását rendelte el, ennek 
átvételét a másolat átvételéhez hasonlóan kell igazolni.  
Ha a bíróság jogszabály alapján elektronikus okirat kiadására köteles, 
rendelkezik a bíróság minősített elektronikus aláírásával, elektronikusan 
elhelyezett időbélyegzővel, hiteles másolatnak minősül. Ezek nélkül a 
másolat nem hiteles másolat. 
Ha a bíróság jogszabály alapján papír alapú okirat elektronikus másolatának 
kiadására köteles, a másolatot lapolvasó berendezés felhasználásával kell 
elkészíteni. 
 
 
 
 
 
 



Ön a bíróságon dolgozik, mint az elnöki iroda vezetője. Felettese megbízásából 
szakmai gyakorlatra érkezett joghallgatókat tájékoztassa arról, milyen a bíróság 
szervezeti felépítése, igazgatási és szakmai vezetésének szerkezete, testületei! 
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról a 2011. évi CLXI. Törvény rendelkezik. 
A bíróságok igazgatási vezetésének feladatai 
A bírósági központi igazgatást az OBH, Országos Bírósági Hivatal látja el, 
legfontosabb jogkörei: 
- bíróságokra kötelező szabályzatokat alkot, ajánlásokat és határozatokat hoz 
- irányítja az OBH tevékenységét 
- összeállítja a bíróságok költségvetésér vonatkozó javaslatát, irányítja a bíróságok 

belső ellenőrzését 
- meghatározza a bíróságok szükséges bírói létszámát 
- az eljáró bíróság helyett másik bíróságot jelöl ki az eljárásra, ha az ügyek ésszerű 

időn belül való elbírálásának biztosítása érdekében szükséges 
- kivételes esetben elrendelheti a társadalom széles körét érintő vagy kiemelkedő 

közérdekű ügyek soron kívüli intézését, 
- kiírja bírói álláspályázatot, javaslatot tesz a KE-nek a bírák kinevezésére, 

felmentésére,  
- dönt a bíró áthelyezéséről, más szolgálati helyre történő kirendeléséről 
- kinevezi és felmenti a törvényben meghatározott bírósági vezetőket 
Az OBH elnökét - a bírák közül az OGY választja 2/3 többséggel 9 évre a KE jelölésére 
A 2012. január 2.én bevezetett konstrukció szerint elválik a Kúria elnökének és a 
bírósági igazgatás vezetőjének a személye. 
Az OBH-n kívül az új rendszer elemét képezi az Országos Bírói Tanács (kizárólag 
választott bírókból áll). Tagjai a Kúria elnöke és további 14  bíró. Feladatai: 
- figyelemfelhívó, ellenőrzési, véleményezési és javaslattevői. 2012. (január .1 óta a 

bíróságok igazgatásával kapcsolatos döntési jogköröket az OBH elnöke gyakorolja. 
 
A kollégiumok és a kollégiumvezető 
Kollégium – meghatározott ügyszakba beosztott hivatásos bírák testülete, vezetője a 
kollégiumvezető 
A Kúria kollégiumában tagjai  
- a Kúria bírái 
- az ítélőtáblák azonos kollégiumának vezetői. 
Az ítélőtábla kollégiumának tagjai: 
- az ítélőtáblák bírói 
-  illetékességi területéhez tartozó törvényszékek azonos ügyszakban működő 

kollégiumainak vezetői 
A törvényszékek kollégiumának tagja 
- törvényszék bírái 
- a törvényszék területén működő járásbíróságok, ill. közigazgatási és munkaügyi 

bíróság birái közül 6 évre választott bírák 
A kollégium feladata: 
- véleményt nyilvánít a bírói álláspályázatokról 
- részt vesz a bíró szakmai tevékenységének értékelésében 
- véleményezi az ügyelosztási tervet 
- véleményt nyilvánít vezetői álláspályázatokról és kezdeményezheti a bírósági vezető 

vizsgálatának elrendelését vagy felmentését 
A bírói testületek: az összbírói értekezlet és a bírói tanács 
Bírói testületek: 
- A Kúria teljes ülése, az ítélőtáblák, a törvényszékek összbírói értekezlete 
- A kollégium 
- A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium 
- A Kúria, az ítélőtábla és a törvényszék bírói tanácsa 

Az összbírói értekezlet részvevői: 
- a Kúriára 
- az ítélőtáblára 
- a törvényszékre 
- a törvényszék területén működő járásbíróságokra 
- a közigazgatási és munkaügyi bíróságra beosztott bírák 
Az összbírói értekezlet feladata: 
- küldöttet választ az OBT-tagok megválasztásához 
- véleményt nyilvánít a törvényben meghatározott bírósági vezetők pályázatáról és 

dönt a bírósági vezetői vizsgálat elrendelésének kezdeményezéséről 
- megválasztja a bírói tanácsot, és évente legalább egyszer beszámoltatja a 

működéséről 
- dönt a bírói tanács tagjainak felmentéséről 
- dönt az OBH elnöke által kinevezett bírósági vezetők felmentésének 

kezdeményezéséről 
Az értekezlet határozatképes, ha a bírák több, mint fele részt vesz. Határozatképtelenség 
esetén 15 napon belül ismét, megismételt értekezlet a jelenlévő számától függetlenül 
határozatképes. A szavazás titkos, szótöbbséggel határoz. 
Bírói tanács 
- A bírói tanács tagjait és póttagjait az összbírói értekezlet választja meg 6 évre 
- Tanácsnak 5-15 tagja van, 3-13 póttagja van. 
- Az elnökét és elnökhelyettesét  a tagjai közül választja 
- Tagság megszűnése vagy tartós akadályoztatás esetén a kijelölt póttag jár el 
- Bizonyos esetekben, feladatokra (pl. pályázók meghallgatása) tanács kiegészül egy 

„felettes tanács” bírójával, aki a feladat ellátása közben azonos jogokkal és 
kötelezettségekkel rendelkezik 

Feladatai: 
- véleményt nyilvánít a bíró kinevezése, beosztása, áthelyezése, a hozzájárulása nélkül 

történő kirendelés tárgyában 
- kezdeményezheti a járásbírósági, közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök, 

elnökhelyettes, csoportvezető, csoportvezető-helyettes vizsgálatának elrendelését 
vagy felmentését 

- véleményezi a bíróság éves költségvetési tervét és a jóváhagyott költségvetés 
felhasználását 

- véleményezi a bíróság szervezeti és működési szabályzatát és ügyelosztási tervét 
A tanács üléseit szükség szerint, de évente min. 4 alkalommal tartja, határozatképes, ha 
bírák 2/3 jelen van. 
A bíróságok általános szervezeti felépítése 
A rendes bíróságok tevékenysége három, jól elkülöníthető ügyfajtára terjed ki: 
- polgári jogi ügyek 
- büntetőjogi ügyek 
- közigazgatási (államigazgatási) döntések elleni jogorvoslat 
A bírósági szervezet négyszintű 
1. szint –járásbíróságok – I. fokon járnak el  

- általános hatáskörű- általában egyesbíró+2 ülnök 
- székhelyétől függően városi vagy kerületi bíróságok 
- közigazgatási-munkaügyi bíróság. Munkaviszonyból származó, ill. közigazgatási 

döntések bírósági felülvizsgálatára indult perek 
2. szint – Törvényszék (l9 megyei, és Fővárosi) 
- I. fokon : tv. Meghatározott ügyekben, egyesbíróként jár 
- II. fokon: tanácsban (3 hivatásos bíró) elbírálja a területéhez tartozó helyi és 

közigazgatási-munkaügyi bíróság határozata ellen benyújtott fellebbezéseket, 
- Jogerős ítéletet hoz II. fokon., ítélete ellen rendes jogorvoslatnak nincs helye 
- Tanácsok, csoportok, kollégiumok alkotják 

3. Ítélőtáblák (Fővárosi, Szegedi, Debreceni, Pécsi, Győri) 
- elbirálja a törvényszék határozata ellen elő, terjesztett jogorvoslatot 
- határkörébe utalt egyéb ügyekben eljár 
- határozataival szemben rendes jogorvoslatnak nincs helye 
- tanácsok, kollégiumok működnek, a Főváros ítélőtáblán katonai tanács is működik 
4. Kúria (a legfőbb bírói szerv) 
- elbírálja a benyújtott felülvizsgálati kérelmeket (rendkívüli jogorvoslat) 
- elbírálja – a törvényben meghatározott ügyekben – a törvényszék, továbbá az 

ítélőtábla határozata ellen előterjesztett rendes jogorvoslatot (fellebbezést) 
- a bíróságokra köteklező jogegységi határozatot hoz 
- joggyakorlat-elemzést folytat a jogerősen befejezett ügyekben 
- elvi bírósági határozatokat és elvi bírósági döntéseket tesz közzé 
- dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről 
- dönt a helyi önkormányzati törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége 

elmulasztásának megállapításáról 
- eljár a hatáskörébe utalt más ügyekben 
A Kúrián az alábbi tanácsok működnek: 

- ítélkező 
- jogegységi 
- önkormányzati 
- elvi közzétételi  

Kollégiumai: 
- büntető 
- polgári 
- közigazgatási-munkaügyi 

Bírósági joggyakorlat elemző csoportok 
Az ítélkezési tevékenységet segítő és a tevékenység feltételeit biztosító 
munkaszervezeti egységek 

- elnöki iroda 
- elnöki bíró 
- Bírósági Gazdasági Hivatal 
- Belső ellenőr 
- Könyvtáros 
- Informatikai osztály 
- Biztonsági szolgálat 
- Honvédelmi, polgári védelmi, tűzvédelmi, energetikai, munkavédelmi 

megbízott 
- Házfelügyelői szolgálat 

A bíróságok személyzeti felépítése: 
- Bíróság elnöke, Elnökhelyettes/ek 
- Kollégiumvezetők és helyettes/ek 
- Csoportvezető bírók 
- Tanácselnökök 
- Bírák, bírósági titkárok, bírósági fogalmazók 
- bírósági ügyintézők 
Ügyintézői, ügyviteli és egyéb feladatokat- tisztviselők, ügykezelők, és fizikai 
alkalmazottak látják 
Bírósági fogalmazó és titkár: 

- szakvizsgával rendelkező 
- bírói kinevezését megelőző kötelező gyakorlati idejét töltő bírósági 

alkalmazott 
- önálló aláírási joga van, megteheti mindazt, amit a bírók, az ítélethozatal 

kivételével 
- ideiglenes intézkedésről nem hozhat határozatot 



Ön egy ügyvédi irodában alkalmazott. Míg az ügyvéd érkezése vidéki 
tárgyalásról hamarosan várható, egy ügyfél a városi bíróság előtt nem 
jogerősen befejeződött ügyében a jogorvoslat kapcsán azt kívánja, hogy 
ügyét a Kúria vagy az Alkotmánybíróság tárgyalja. Magyarázza el 
számára, hogy miként épül fel a magyar igazságszolgáltatás rendszere, 
és mi a helye és szerepe az Alkotmánybíróságnak! 
 
 bíróságok legfontosabb feladata az igazságszolgáltatás. 
Az igazságszolgáltatás bírósági monopóliuma azt jelenti, hogy  
- a bíráskodást, mint állami funkciót sem a végrehajtó, sem a törvényhozó 

hatalom nem láthatja el 
- kizárólag politikailag semleges bírói hatalom jogosult 
- a bírói hatalmi ág egyetlen korlátja, hogy a törvényeknek és más 

jogszabályoknak alárendelten végzik 
 
A rendes bíróságok tevékenysége három, jól elkülöníthető ügyfajtára terjed 
ki: 
- polgári jogi ügyek 
- büntetőjogi ügyek 
- közigazgatási (államigazgatási) döntések elleni jogorvoslat 
 
A bírósági szervezet négyszintű 
Járásbíróságok– I. fokon járnak el  

- általános hatáskörű- általában egyesbíró+2 ülnök 
- székhelyétől függően városi vagy kerületi bíróságok 111 járásbíróság van 
- közigazgatási-munkaügyi bíróság. Munkaviszonyból származó, ill. 

közigazgatási döntések bírósági felülvizsgálatára indult perek 
Törvényszék (l9 megyei, és Fővárosi) 
- I. fokon : tv. Meghatározott polgári ügyekben, egyesbíróként jár 

- - per tárgy érték a tízmillió ft. Meghaladja 
- - szerzői jogi és iparvédelmi perek 
- - sajtóhelyreigazítási és személyiségi jogi perek 
- cég szervei határozatának birósági felülvizsgálata miatt indított perek 
- cégek és tagjaik közötti tagsági viszonyon alapuló perek 
- büntető ügyekben : kiemelkedően veszélyes (súlyos) bűncselekmények  

(pl. emberölés) estén 
- a törvényszék keretében működnek a cégbíróságok: 
- vezetik a cégek megalakulását, változásait tartalmazó 

cégnyilvántartást, ellátják a cégjegyzékbe bejegyzett gazdálkodó 
szervek működésének törvényességi felügyeletét és a végelszámolást. 

- A törvényszék keretében működnek a katonai tanácsok is: 
- Fővárosi, Szegedi, Győri, Debreceni, Kaposvári törvényszéken I. fokon 

járnak el. II. fok a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa 
- II. fokon: tanácsban (3 hivatásos bíró) elbírálja a területéhez tartozó járás- 

és közigazgatási-munkaügyi bíróság határozata ellen benyújtott 
fellebbezéseket, 

- Jogerős ítéletethoz II. fokon., ítélete ellen rendes jogorvoslatnak nincs 
helye 

- Tanácsok, csoportok, kollégiumok alkotják 
Ítélőtáblák (Fővárosi, Szegedi, Debreceni, Pécsi, Győri) 
- elbirálja a törvényszék határozata ellen elő, terjesztett jogorvoslatot 
- határkörébe utalt egyéb ügyekben eljár 
- határozataival szemben rendes jogorvoslatnak nincs helye 

- tanácsok, kollégiumok működnek, a Főváros ítélőtáblán katonai tanács is 
működik 

Kúria (a legfőbb bírói szerv) 
- elbírálja a benyújtott felülvizsgálati kérelmeket (rendkívüli jogorvoslat) 
- elbírálja – a törvényben meghatározott ügyekben – a törvényszék, továbbá 

az ítélőtábla határozata ellen előterjesztett rendes jogorvoslatot 
(fellebbezést) 

- a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz – bíróságok számára 
kötelező  

- joggyakorlat-elemzést folytat a jogerősen befejezett ügyekben 
- elvi bírósági határozatokat és elvi bírósági döntéseket tesz közzé – 

bíróságok számára kötelező 
- dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és 

megsemmisítéséről 
- dönt a helyi önkormányzati törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége 

elmulasztásának megállapításáról 
- eljár a hatáskörébe utalt más ügyekben 
A Kúria – mint a legfelsőbb bírói szerv – elvi irányítást gyakorol az összes 
bíróság működése és ítélkezése felett, egyes konkrét ügyek elbírálása mindig 
az eljáró bíró feladata, ebbe nem szólhat bele a Kúria sem. 
 
A rendes és külön bíróságok 
Az előzőeken túl még működhetnek külön bíróságok is.  A jogtörténetben az 
ügyek szerint az alábbi területek voltak: 
- gazdasági és kereskedelmi ügyek 
- katonai bíráskodás 
- közigazgatás büntetőbíráskodás (rendőri bíráskodás) 
Különbíróság napjainkban: 
A közigazgatási és munkaügyi bíróság 
- munkaviszonyból és szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött 

munkaviszony jellegű jogviszonyból származó 
- közigazgatási perekben 
- a törvény által hatáskörébe utalt egyéb ügyekben 
- a megyékben és a fővárosban működik, mint első fokon eljáró bíróság 
- szervezetileg, igazgatásilag önálló, szakmailag részben önálló, de bírósági 

igazgatás szempontjából a rendes bíróságba tagozódik. 
- A közigazgatási és munkaügyi bíróságok határozatai ellen bejelentett 

fellebbezéseket a törvényszék bírálja el.  
 
Az alkotmánybíróság (AB) feladata, és összetétele 
- Az Alkotmány védelmének különleges eszköze az Alkotmánybíróság 
- A hatalmi ágak kölcsönös egyensúlyát ellenőrzi normakontrollal, hatalmi 

ágak mérleg nyelve 
- Az Alkotmánybíróság felállításának gondolata Hans Kelsen nevéhez 

köthető- 1919. Ausztria 
- 1989. óta önálló testületként, önálló költségvetéssel működik 

Magyarországon 
- 2010.ig sikeresen működött, több jogállamiságot sértő korlátozó döntést 

hozott 
- 2011. évi CLI. Törvénnyel szűkítette az alkotmánybíróság korábbi 

jogkörét az új Alaptörvénnyel 
- már nem jogosult a költségvetési tárgyú és adótörvények alkotmányossági 

vizsgálatára 
- Az Alaptörvény negyedik módosítása tovább korlátozta az AB jogkörét: 

- - A módosítás eredményeképpen az Alaptörvényt az AB tartalmi 
szempontból nem vizsgálhatja 

- - csak azt vizsgálhatja, ami az elé terjesztett indítványban szerepel, vagy 
ahhoz szorosan kapcsolódik 

- A 2011. január 1-i előtti AB döntések a módosítás értelmében hatályukat 
vesztették, bár a joghatásuk megmaradt 

 
AZ Alkotmánybíróság: 
- 15 tagból álló testület 
- tagjait az OIGY választja meg 2/3 többséggel 12 évre, nem választhatók 

újra 
- Elnökét az tagjai közül az OGY választja meg 
- Tagjai nem lehetnek pártnak tagjai, nem folytathatnak politikai 

tevékenységet 
- Hatáskörének, szervezetének, működésének részletes szabályait sarkalatos 

törvény határozza meg 
Tagjává választható: 
- büntetlen előéletű 
- választható magyar állampolgár 
- jogász végzettséggel kell rendelkezni 
- 45. életévet betöltött 
- kiemelkedő tudású elméleti jogász (egyetemi tanár, MTA doktor) vagy 

min 20 évi,jogi területen folytatott szakmai gyakorlattal rendelkezik 
Tagság megszűnik: 
- 70 életév betöltésével 
- megbízási időtartam leteltével 
- halállal 
- lemondással 
- kizárással 
- összeférhetetlenség miatt a megbízatás megszűnésének megállapításával, 

felmentéssel  
 
Az állampolgár, illetve a parlament Alkotmánybírósághoz fordulásának 
lehetőségei. A parlament Alkotmánybírósághoz fordulása: 
a.) előzetes normakontrol 
- jogszabály esetén: a Kormány , az OGY elnöke, a törvény előterjesztője 

kezdeményezheti 
- az OGY többségi akaratával 
- alkotmányossági vétó keretében – a köztársasági elnök indítványozhat 
- az AB hatásköre kiterjed a nemzetközi szerződés egyes rendelkezéseinek 

elismerését megelőző vizsgálatra 
b) utólagos normakontroll 
2012.-től utólagos normakontroll formájában az Alkotmánybírósághoz 
fordulás lehetősége rendkívüli mértékben leszűkült, csak a következők 
kezdeményezhetik az Alkotmánybíróságnál a jogszabályoknak az 
Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát: 
- a kormány, 
- az országgyűlési képviselők egynegyede, 
- az alapvető jogok biztosa, 
- a Kúria elnöke (csak az Alaptörvény negyedik módosítása óta)  
- a legfőbb ügyész (csak az Alaptörvény negyedik módosítása óta)  
 
 
 



Az állampolgár Alkotmánybírósághoz fordulása: 
 
2012. előtt bárki által, személyes érdekeltség és személyes érintettség nélkül 
(Actio popularis) kezdeményezhető volt az utólagos normakontroll-eljárás, 
az állampolgárok mellet jogvédők, civil szervezetek vállalták azt a feladatot, 
hogy az alkotmányellenes jogszabályokat megtámadják az alkotmányvédő 
testület előtt.  
 
2012. –től a polgárok csak alkotmányjogi panasszal fordulhatnak az 
Alkotmánybíróság, megszűnt az actio popularis, továbbá a jogvédők, civil 
szervezetek, stb azon jogai is, hogy megtámadjanak egy alkotmánysértő 
jogszabályt, ez gyengíti az objektív alapjogvédelem szintjét 
 
Csak a következő esetekben lehet az Alkotmánybírósághoz fordulni: 
1. bírói döntés és jogorvoslat hiányában 
- a polgár csak akkor támadhatja meg az alap jogsértő határozatokat, ha 

vele szemben bírósági eljárásban már alkalmazták. 
- Tehát a jogsérelem állampolgár részére az alaptörvény-ellenes 

jogszabály folytán közvetlenül, bírói döntés nélkül következett be, és 
nincs jogorvoslati lehetőség 

2. az alkotmányjogi panasz 
- ez az intézmény a polgár (panaszos) számára saját ügyében nyit utat az 

AB-hez, ez pozitiv változás 
- az AB kilép a hagyományos medréből 
- bevezetése az alapjogvédelem megerősítését jelenti, hiszen így egy 

jogerős bírósági döntés alaptörvénybe ütközésének megállapítására is 
sor kerülhet 

- az egyedi ügyben az érintett személy vagy szervezet fordulhat 
panasszal AB-hez, ha az ügy érdemében hozott döntés az 
Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és a jogorvoslat lehetőségeit 
kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs a számára biztosítva 

 
A panaszt  

- a sérelmezett döntést követően 60 napon belül, az alaptörvény- 
ellenes jogszabály hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül 
lehet írásban benyújtani 

- az AB a panaszról ésszerű határidőben dönt 
- a panaszt a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-

ellenesség vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén 
fogadja be 

- - az eljárás során kötelező a jogi képviselet 
 
Az Alkotmánybíróság döntései 
- Az ÁB érdemi határozatával elbírálja az indítványt, és dönt az eljárása 
során szükségszerűen felmerülő egyéb kérdésekben. 
 
Az AB döntéseit 

- teljes ülésben 
- tanácsban, 
- egyesbíróként eljárva hozza meg 

- Az AB eljárása nem nyilvános 
- Teljes ülés határozatképes, ha a tagok 2/3 jelen van, az elnök vagy 

elnökhelyettes 
- Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt 

- A tanácsok számáról, összetételéről és tanácsvezető személyéről az 
elnök javaslatára az teljes ülés dönt 

- Az AB elrendelheti határozatának nyilvános kihirdetését 
- - az AB döntése mindenkire nézve kötelező 
- a döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye 
- az alkalmazott jogkövetkezményeket az Alaptörvény és e törvény 

keretei között állapítja meg 
- az AB által megsemmisített  bírói döntés következtében a szükség 

szerint lefolytatandó újeljárás alkotmányjogi kérdésében az AB 
határozata szerint kell eljárni 

- az AB a bírói döntés megsemmisítése esetén megsemmisítheti a 
döntéssel felülvizsgált más bírósági vagy hatósági döntéseket is.  

  


