Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
11/2019. (IV.17.) OBH utasítása
az új eljárási kódexekkel kapcsolatos képzésről
A bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 45. § (4) bekezdésében,
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 40. §
(3) bekezdésében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következő normatív utasítást adom ki:

1. Bevezető rendelkezések
1. § [A szabályzat célja]
(1) Az utasítás (a továbbiakban: szabályzat) célja:
a) a bíróságok az alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék, a független bírák magas
színvonalon és időszerűen ítélkezzenek,
b) az emberi erőforrások optimális elosztása, hasznosítása,
c) a tárgyi feltételek biztosítása, azok optimális elosztása és hasznosítása,
d) a képzési rendszer fejlesztése,
e) együttműködés a többi hivatásrenddel.
(2) A szabályzat meghatározza a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Pp.), a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban:
Kp.), valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) hatékony
alkalmazásához szükséges képzés biztosításának és teljesítésének rendjét.
2. § [A szabályzat hatálya]
A szabályzat
a) szervezeti hatálya a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
16. § b) - e) pontjában meghatározott bíróságokra, az Országos Bírósági Hivatalra (a
továbbiakban: OBH),
b) személyi hatálya az a) pont szerinti szervezeteknél szolgálatot teljesítő bírákra, bírósági
titkárokra, fogalmazókra, bírósági ügyintézőkre és jogász végzettségű tisztviselőkre,
c) tárgyi hatálya a Pp., a Kp. és a Be. szakszerű és egységes alkalmazásának elősegítéséhez
szükséges képzésre
terjed ki.
3. § [Értelmező rendelkezések]
E szabályzat alkalmazásában:
a) akadályoztatás: a rendes szabadság kivételével az egy hónapot meghaladó igazolt távollét;
b) képzés: az adott eljárási kódexhez kapcsolódó - amennyiben központilag vagy a bíróságon
szerveznek ilyet - előadáson történő részvétel, a tananyag megismerése és - amennyiben a
tananyaghoz teszt készült - a vizsga teljesítése;
c) tananyag: a Pp., Kp., Be. alkalmazásához szükséges ismereteket tartalmazó, egyedi
azonosítást követően online formában elérhető szöveg, kép- és hanganyag;
d) vizsga: az egyedi azonosítást követően az online vizsgafelületen teljesítendő teszt formában
megjelenő kérdéssor.
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2. A képzés teljesítése
4. § [A képzés teljesítésére kötelezett]
(1) A Pp.-hez kapcsolódó képzés teljesítésére köteles a bírósági ügyvitel szabályairól szóló
14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.) 2. § 22a. pontja szerinti polgári,
gazdasági, közigazgatási és munkaügyi ügyszakba tartozó ügyben eljárásra jogosult bíró és
bírósági titkár.
(2) A Kp.-hoz kapcsolódó képzés teljesítésére köteles a Büsz. 2. § 22a. pontja szerinti
közigazgatási és munkaügyi ügyszakba tartozó ügyben eljárásra jogosult bíró és bírósági titkár.
(3) A Be.-hez kapcsolódó képzés teljesítésére köteles a Büsz. 2. § 22a. pontja szerinti büntető,
katonai büntető, büntetés-végrehajtási és szabálysértési ügyszakba tartozó ügyben eljárásra
jogosult bíró és bírósági titkár.
(4) Az (1) és a (3) bekezdés szerinti képzés teljesítésére köteles a fogalmazó.
(5) A munkáltatói jogkör gyakorlója előírhatja a fogalmazó számára a munkaköri feladatai
ellátása érdekében a Kp.-hoz kapcsolódó képzés, a jogász végzettségű tisztviselő, illetve a
bírósági ügyintéző számára a Pp.-hez, Kp.-hoz vagy Be.-hez kapcsolódó képzés teljesítését.
5. § [A képzés önkéntes teljesítése]
(1) A számára nem kötelező képzést is teljesítheti a bíró, a bírósági titkár, a fogalmazó, a jogász
végzettségű tisztviselő, illetve a bírósági ügyintéző.
(2) Amennyiben a képzés részben vagy egészben a munkaidőt érinti, a részvételhez a
munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) Amennyiben a képzés a munkaidőt nem érinti, a képzés önkéntes teljesítésére irányuló
vállalást a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetesen be kell jelenteni.
6. § [A képzés teljesítésének határideje]
(1) A teljesítésre kötelezettnek a képzést a 2. § (1) bekezdése szerinti szolgálati jogviszony
létrejöttétől, az adott ügyszakba tartozó ügyek elbírálására hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróságra történő beosztásától, az akadályoztatás megszűnésétől vagy a munkáltatói
jogkör gyakorlója előírásának közlésétől számított 6 hónapon belül kell teljesítenie.
(2) A képzés önkéntes teljesítése esetén az (1) bekezdés szerinti teljesítési határidő a
munkáltatói jogkör gyakorlójának hozzájárulásától vagy a vállalás számára történő
bejelentésétől kezdődik.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója legkésőbb a kötelezettség keletkezését követő 8 napon
belül írásban tájékoztatja a kötelezettet
a) a képzési kötelezettségéről és
b) a képzési kötelezettsége teljesítésének határidejéről.
7. § [Mentesülés a képzés teljesítése alól]
A képzés teljesítésére nem köteles az, aki a szabályzat hatálybalépését megelőzően azt már
teljesítette.
8. § [A kötelező képzés elmulasztásának jogkövetkezményei]
A képzési kötelezettségét elmulasztó bíróval szemben a bírák jogállásról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény, az igazságügyi alkalmazottal szemben az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény képzésre, valamint
fegyelmi felelősségre vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.
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3. A képzés biztosítása, nyilvántartása
9. § [A képzés biztosítása]
(1) A képzést a Magyar Igazságügyi Akadémia (a továbbiakban: MIA), szükség esetén a
bírósági oktatásfelelősök közreműködésén keresztül a bíróságok bevonásával biztosítja.
(2) Az oktatásfelelős képzésenként a tárgyév június 30. és december 31. napjáig aktualizált
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
a) a képzés teljesítésére kötelezettek nevét, beosztását (munkakörét), külön megjelölve
aa) akik a képzést már teljesítették,
ab) a képzés teljesítésére előírt határidővel, akiknek a képzése folyamatban van,
b) a képzésben akadályozottak nevét, beosztását (munkakörét, az akadályozottság okát,
megszűnése előre látható határidejét),
c) a képzés önkéntes teljesítését vállalók, valamint az azt teljesítők nevét, beosztását
(munkakörét).
(3) A MIA biztosítja az oktatásfelelős hozzáférését az online vizsgafelület adataihoz.
10. § [Közreműködés a Kúria képzésében]
A MIA biztosítja, hogy a Kúrián szolgálatot teljesítő bíró és a 2. § b) pontja szerinti igazságügyi
alkalmazott - a Kúria kérelmére - a tananyagot megismerhesse, valamint a vizsgát teljesíthesse.
A MIA biztosítja a Kúria oktatásfelelősének hozzáférését az online vizsgafelület adataihoz.
11. § [Hatályba léptető rendelkezés]
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Dr. Handó Tünde s.k.,
elnök
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