
1. melléklet a 17/2019. (X.14.) OBH utasításhoz 

 

EGYÉNI KREDITNYILVÁNTARTÁS 

 

NÉV: 

Szolgálati hely: 

KÉPZÉSI ÉV: 

 

KÖTELEZŐ KREDITBLOKK 

TELJESÍTETT  

KREDIT 

ÉRDEMI HATÁROZAT-

TERVEZETEK 

Száma  

JEGYZŐKÖNYVEK, 

KURRENCIÁLIS 

HATÁROZAT-TERVEZETEK 

Száma  

BESZÁMOLÓK Témája  

KÉPZÉSEK 

Központi-központi (kötelező/választható)    

  

Központi-helyi vagy regionális 

(kötelező/ajánlott) 

 

  

Helyi (kötelező/ajánlott)  

  

 

 

SZABADON VÁLASZTHATÓ KREDITBLOKK 

TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE 
TELJESÍTETT 

KREDIT 

  

  

  

 

A képzési kötelezettség szünetelése: tól ig 

 

Összesen:  kredit 

 

Kelt,  

 

P.H. 

 

……………………….. 

oktatásfelelős  



2. melléklet a 17/2019. (X.14.) OBH utasításhoz 

 

KÖTELEZŐ KREDITBLOKK - MINTATANTERV 

 

 

20…/20… képzési év 

félév 

Név: 

Szolgálati hely: 

Beosztási helye: 

 

Időpont, időszak Képzés, beszámoló elnevezése Előírt kredit 

   

   

 Érdemi határozat-tervezetek száma  

   

   

 Kurrenciális határozat-tervezetek száma  

   

   

 

 

Összesen:   kredit 

 

Kelt,      P.H. 

……………………….. 

oktatásfelelős 

 

  



3. melléklet a 17/2019. (X.14) OBH utasításhoz 

 

EGYÉNI JOGGYAKORLATI BEOSZTÁS  

 

NÉV: 

Szolgálati hely: 

Sorszám Joggyakorlat 

időpontja 

Joggyakorlat helye, ügyszak Instruktor neve 

    

    

    

    

    

 

 

Kelt, 

P.H. 

……………………….. 

bíróság elnöke 

  



4. melléklet a 17/2019. (X.14.) OBH utasításhoz 

 

EGYÉNI KÉPZÉSI TERV  

 

NÉV: 

Szolgálati hely: 

 

 

Képzési év: 

I. félév 

 

Képzés címe Dátum/helyszín 

1. Központi-központi (kötelező/választható)    

  

  

2. Központi-helyi vagy regionális 

(kötelező/ajánlott) 

 

  

  

3. Helyi (kötelező/ajánlott)  

  

  

 

II. félév 

 

Képzés címe Dátum/helyszín 

1. Központi-központi (kötelező/választható)    

  

  

2. Központi- helyi vagy regionális 

(kötelező/ajánlott) 

 

  

  

3. Helyi (kötelező/ajánlott)  

  

  

 

Kelt, 

P.H. 

……………………….. 

oktatásfelelős 



 

5. melléklet a 17/2019. (X.14.) OBH utasításhoz 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MINTÁJA 

 

1. Felek neve, székhelye 

2. A fogadó szerv által kijelölt szakmai vezető neve, beosztása 

3. Szakmai kapcsolattartó kijelölése a bíróságon 

4. Együttműködés célja különösen: 

− bírósági fogalmazók számára gyakorlati ismeretek elsajátítása 

lehetőségének biztosítása, 

− a fogadó szerv működésének megismerése, 

− szakmai képzéseken való részvétel, 

5. Bírósági fogalmazó jogállására vonatkozó kikötés, megállapodás különösen arról, 

hogy: 

− a bírósági fogalmazó továbbra is saját jogállására vonatkozó szabályok 

hatálya alatt áll, 

− a fogadó szerv ellátja a bírósági fogalmazó gyakorlati tevékenységének 

szakmai felügyeletét és irányítását, 

− fogadó szerv biztosítja a szakmai gyakorlat megkezdése előtt a 

balesetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi oktatását, 

− a bírósági fogalmazó a szabadság igénybevételére irányuló szándékáról, 

illetve keresőképtelenséget okozó betegségéről a munkáltatójánál történő 

bejelentéssel egyidejűleg, írásban tájékoztatja a fogadó szervnél kijelölt 

szakmai vezetőt 

6. Amennyiben a bírósági fogalmazó képzése a külső szakmai gyakorlat idejére esik, 

a bírósági fogalmazó a képzésen részt vesz, azonban távolmaradását előzetesen 

írásban jelzi a fogadó szervnél – az együttműködési megállapodásban – kijelölt 

szakmai vezetőnek.  

7. A bírósági fogalmazó 6. melléklet szerinti értékelése, melyet a szakmai vezető a 

bírósági fogalmazónak történt bemutatást követően megküld a bíróság 

oktatásfelelősének 

 

  



6. melléklet a 17/2019. (X.14.) OBH utasításhoz 

 

BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓ ÉRTÉKELÉSE A KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT SORÁN 

 

Név: 

Szolgálati hely: 

 

Fogadó szerv megnevezése: 

Szakmai gyakorlat ideje: 

 

A bírósági fogalmazó által végzett munkatevékenységek 

 

 

Értékelés szempontjai Értékelés  

Ügyviteli szabályok megtartása 

(1 pont = hanyag; 5 pont = precíz) 
1 2 3 4 5 

Anyagi jogi szabályok megtartása 

(1 pont = hanyag; 5 pont = precíz) 
1 2 3 4 5 

Eljárásjogi szabályok megtartása 

(1 pont = hanyag; 5 pont = precíz) 
1 2 3 4 5 

Időszerűség 

(1 pont = időszerűtlen; 5 pont = kiemelkedően időszerű 
1 2 3 4 5 

Logikai helyesség  

(1 pont = önellentmondó; 5 pont = teljesen logikus) 
1 2 3 4 5 

Közérthetőség 

(1 pont = érthetetlen; 5 pont = érthető) 
1 2 3 4 5 

 

  

 



KOMPETENCIÁK ÉRTÉKELÉSE 

 

  

  

  

Kompetenciák 

Értékelés (egyes 

alpontok 

figyelembevétele 

ajánlott, 

alpontonként 1 

pont erejéig) 

Lényeglátás Legfeljebb 4 pont 

1. a bírósági fogalmazó képes komplex problémahelyzetek 

lebontására 

 

2. a bírósági fogalmazó az információkat, adatokat 

szisztematikusan gyűjti 

3. a bírósági fogalmazó képes a nagyobb adathalmazok kisebbre 

bontására 

4. a bírósági fogalmazó képes megkülönböztetni az eltérő súlyú 

pl. fontosságú, sürgősségű információkat 

Logikai készség Legfeljebb 5 pont 

1. a bírósági fogalmazó a releváns tényeket felismeri  

2. a bírósági fogalmazó az összefüggéseket és az ok-okozati 

kapcsolatokat felismeri 

3. a bírósági fogalmazó helyesen rendszerezi az információkat 

4. a bírósági fogalmazó megfelelő következtetéseket vonja le 

5. a bírósági fogalmazó tényekből további tényekre következtet 

Döntési képesség Legfeljebb 10 pont 

1. a bírósági fogalmazó a döntés-előkészítés során egyaránt 

áttekinti a döntési helyzet belső és külső, helyzeti elemeit 

 

2. a bírósági fogalmazó összegyűjti a döntéshozatalhoz 

szükséges összes információt 

3. a bírósági fogalmazó a döntéshozatalhoz szükséges összes 

információt megfelelően rendszerezi 

4. a bírósági fogalmazó kidolgozza a lehetséges döntési 

alternatívákat  

5. a bírósági fogalmazó értékeli az egyes alternatívák kimenetét 

és kiválasztja az optimális alternatívát 

6. a bírósági fogalmazó egyértelmű döntést hoz 

7. a bírósági fogalmazó megfelelő időn belül hozza meg a 

döntését 

8. a bírósági fogalmazó a célnak megfelelő döntést hoz  

9. a bírósági fogalmazó értékeli döntése eredményességét, 

szükség esetén döntését képes korrigálni 

10. bírósági fogalmazó vállalja a felelősséget döntéséért 

Írásbeli kifejező készség Legfeljebb 4 pont 

1. a bírósági fogalmazó gondolatainak átadása során helyesen 

alkalmazza a nyelvtani és mondatszerkesztési szabályokat 

 



2. a bírósági fogalmazó mondatai logikus sorrendben 

következnek 

3. a bírósági fogalmazó gondolatai átadása során a megfelelő 

kifejezéseket használja 

4. a bírósági fogalmazó fogalmazása közérthető 

Szóbeli kifejező készség Legfeljebb 6 pont 

1. a bírósági fogalmazó gondolatainak átadása során helyesen 

alkalmazza a nyelvtani és mondatszerkesztési szabályokat 

 

2. a bírósági fogalmazó mondatai logikus sorrendben 

következnek 

3. a bírósági fogalmazó gondolatai átadása során a megfelelő 

kifejezéseket használja 

4. a bírósági fogalmazó beszédének hangereje, artikulációja 

megfelelő 

5. a bírósági fogalmazó szövegalkotása gördülékeny, könnyen 

követhető 

6. a bírósági fogalmazó mondanivalóját közérthetően 

fogalmazza meg 

Érvelési készség Legfeljebb 4 pont 

1. a bírósági fogalmazó logikailag zárt, összefüggő mondatokat 

használ 

 

2. a bírósági fogalmazó törekszik az objektivitásra 

3. a bírósági fogalmazó képes mások álláspontjának 

megismerésére és értékelésére 

4. a bírósági fogalmazó képes saját álláspontját megvédeni 

Fejlődési igény  Legfeljebb 5 pont 

1. a bírósági fogalmazó törekszik a munkavégzéséhez, 

életpályájának kiteljesítéséhez szükséges új ismeretek 

megszerzésére  

 

2. a bírósági fogalmazó törekszik a munkavégzéséhez, 

életpályájának kiteljesítéséhez szükséges új ismeretek 

készségszintű elsajátítására 

3. a bírósági fogalmazó törekszik a munkavégzéséhez, 

életpályájának kiteljesítéséhez szükséges új ismeretek 

készségszintű alkalmazására 

4. szakmai érdeklődését és szakmai fejlődését tudatosan, 

összehangoltan tervezi 

5. szakmai érdeklődését és szakmai fejlődését tudatosan, 

összehangoltan szervezi és valósítja meg 

Önállóság  Legfeljebb 5 pont 

1. a bírósági fogalmazó képes saját munkavégzését közvetlen 

irányítás, útmutatás nélkül megtervezni 

 

2. a bírósági fogalmazó képes saját munkavégzését közvetlen 

irányítás, útmutatás nélkül megszervezni 



 

Szöveges értékelés 

 

 
 

A bírósági fogalmazó észrevételei 

 

 
Kelt, 

 

P.H. 

……………………………………….                                                            …………………………………………… 

bírósági fogalmazó aláírása                    szakmai vezető aláírása 

 

 

  

3. a bírósági fogalmazó képes saját munkavégzését közvetlen 

irányítás, útmutatás nélkül megvalósítani 

4. a bírósági fogalmazó képes folyamatos ellenőrzés és 

visszacsatolás nélkül végezni a munkáját 

 

5. a bírósági fogalmazó munkájáért, tetteiért vállalja a 

felelősséget 

 

 

 



7. melléklet a 17/2019. (X.14.) OBH utasításhoz 

JOGGYAKORLATI KIMUTATÁS 

 

Név: 

Szolgálati hely: 

 

KIMUTATÁS A BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓ FOGLALKOZTATÁSÁRÓL 

 

Beosztás helye: 

Ügyszak: 

Ideje: 

ÉV HÓNAP 

Instruktor neve: 

Távollétek: 

 

Érdemi határozat-

tervezet ügyszám 

szerint 

Érdemjegy 

 Kurrenciális 

határozat-

tervezetek száma  

Érdemjegy 

 
Jegyzőkönyvek 

száma  
Érdemjegy 

        

        

        

        

        

        

 

Havi átlagolt érdemjegy          



INSTRUKTORI VÉLEMÉNY 

 

Értékelés szempontjai Értékelés  

Ügyviteli szabályok megtartása 

(1 pont = hanyag; 5 pont =precíz) 
1 2 3 4 5 

Anyagi jogi szabályok megtartása 

(1 pont = hanyag; 5 pont = precíz) 
1 2 3 4 5 

Eljárásjogi szabályok megtartása 

(1 pont = hanyag; 5 pont = precíz) 
1 2 3 4 5 

Időszerűség 

(1 pont = időszerűtlen; 5 pont = kiemelkedően időszerű) 
1 2 3 4 5 

Logikai helyesség  

(1 pont = önellentmondó; 5 pont = teljesen logikus) 
1 2 3 4 5 

Közérthetőség 

(1 pont = érthetetlen; 5 pont = érthető) 
1 2 3 4 5 

 

Szöveges értékelés 

 

 
 

A bírósági fogalmazó észrevételei 

 

 
Kelt, 

 

P.H. 

 

……………………………………….                                                            …………………………………………… 

bírósági fogalmazó aláírása         instruktor aláírása 

 

  

 

 



8. melléklet a 17/2019. (X.14.) OBH utasításhoz 

 

KOMPETENCIÁK ÉRTÉKELÉSE 

 

Kompetenciák 

Értékelés (egyes 

alpontok 

figyelembe vétele 

ajánlott, 

alpontonként 1 

pont erejéig) 

Lényeglátás Legfeljebb 4 pont 

1. a bírósági fogalmazó képes komplex problémahelyzetek 

lebontására 

 

2. a bírósági fogalmazó az információkat, adatokat 

szisztematikusan gyűjti 

3. a bírósági fogalmazó képes a nagyobb adathalmazok kisebbre 

bontására 

4. a bírósági fogalmazó képes megkülönböztetni az eltérő súlyú 

pl. fontosságú, sürgősségű információkat 

Logikai készség Legfeljebb 4 pont 

1. a bírósági fogalmazó a releváns tényeket felismeri  

2. a bírósági fogalmazó az összefüggéseket és az ok-okozati 

kapcsolatokat felismeri 

3. a bírósági fogalmazó helyesen rendszerezi az információkat 

4. a bírósági fogalmazó megfelelő következtetéseket vonja le 

5. a bírósági fogalmazó tényekből további tényekre következtet 

Döntési képesség Legfeljebb 4 pont 

1. a bírósági fogalmazó a döntés-előkészítés során egyaránt 

áttekinti a döntési helyzet belső és külső, helyzeti elemeit 

 

2. a bírósági fogalmazó összegyűjti a döntéshozatalhoz 

szükséges összes információt 

3. a bírósági fogalmazó a döntéshozatalhoz szükséges összes 

információt megfelelően rendszerezi 

4. a bírósági fogalmazó kidolgozza a lehetséges döntési 

alternatívákat  

5. a bírósági fogalmazó értékeli az egyes alternatívák kimenetét 

és kiválasztja a legoptimálisabb alternatívát 

6. a bírósági fogalmazó egyértelmű döntést hoz 

7. a bírósági fogalmazó megfelelő időn belül hozza meg a 

döntését 

8. a bírósági fogalmazó a célnak megfelelő döntést hoz  

9. a bírósági fogalmazó értékeli döntése eredményességét, 

szükség esetén döntését képes korrigálni 

10. bírósági fogalmazó vállalja a felelősséget döntéséért 

Írásbeli kifejező készség Legfeljebb 4 pont 



1. a bírósági fogalmazó gondolatainak átadása során helyesen 

alkalmazza a nyelvtani és mondatszerkesztési szabályokat 

 

2. a bírósági fogalmazó mondatai logikus sorrendben 

következnek 

3. a bírósági fogalmazó gondolatai átadása során a megfelelő 

kifejezéseket használja 

4. a bírósági fogalmazó fogalmazása közérthető 

Szóbeli kifejező készség Legfeljebb 4 pont 

1. a bírósági fogalmazó gondolatainak átadása során helyesen 

alkalmazza a nyelvtani és mondatszerkesztési szabályokat 

 

2. a bírósági fogalmazó mondatai logikus sorrendben 

következnek 

3. a bírósági fogalmazó gondolatai átadása során a megfelelő 

kifejezéseket használja 

4. a bírósági fogalmazó beszédének hangereje, artikulációja 

megfelelő 

5. a bírósági fogalmazó szövegalkotása gördülékeny, könnyen 

követhető 

6. a bírósági fogalmazó mondanivalóját közérthetően 

fogalmazza meg 

Érvelési készség Legfeljebb 4 pont 

1. a bírósági fogalmazó logikailag zárt, összefüggő mondatokat 

használ 

 

2. a bírósági fogalmazó törekszik az objektivitásra 

3. a bírósági fogalmazó képes mások álláspontjának 

megismerésére és értékelésére 

4. a bírósági fogalmazó képes saját álláspontját megvédeni 

Fejlődési igény  Legfeljebb 4 pont 

1. a bírósági fogalmazó törekszik a munkavégzéséhez, 

életpályájának kiteljesítéséhez szükséges új ismeretek 

megszerzésére  

 

2. a bírósági fogalmazó törekszik a munkavégzéséhez, 

életpályájának kiteljesítéséhez szükséges új ismeretek 

készségszintű elsajátítására 

3. a bírósági fogalmazó törekszik a munkavégzéséhez, 

életpályájának kiteljesítéséhez szükséges új ismeretek 

készségszintű alkalmazására 

4. szakmai érdeklődését és szakmai fejlődését tudatosan, 

összehangoltan tervezi 

5. szakmai érdeklődését és szakmai fejlődését tudatosan, 

összehangoltan szervezi és valósítja meg 

Önállóság  Legfeljebb 4 pont 

1. a bírósági fogalmazó képes saját munkavégzését közvetlen 

irányítás, útmutatás nélkül megtervezni 

 



 

Szöveges értékelés 

 

 
 

A bírósági fogalmazó észrevételei 

 

 
Kelt, 

 

P.H. 

……………………………………….                                                            …………………………………………… 

bírósági fogalmazó aláírása                    szakmai vezető aláírása 

 

  

2. a bírósági fogalmazó képes saját munkavégzését közvetlen 

irányítás, útmutatás nélkül megszervezni 

3. a bírósági fogalmazó képes saját munkavégzését közvetlen 

irányítás, útmutatás nélkül megvalósítani 

4. a bírósági fogalmazó képes folyamatos ellenőrzés és 

visszacsatolás nélkül végezni a munkáját 

 

5. a bírósági fogalmazó munkájáért, tetteiért vállalja a 

felelősséget 

 

 

 



9. melléklet a 17/2019. (X.14.) OBH utasításhoz 

BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI VÉLEMÉNY 

 

Instruktor neve: 

Joggyakorlat helye: 

 

Kérjük, az alábbi szempontok alapján 1–5 terjedő skálán értékelje az instruktorával 

folytatott munkát! 

 

1. Instruktorom folyamatosan biztosított számomra 

konzultációs lehetőséget, munkámat folyamatosan 

értékelte 

1 2 3 4 5 

2. Instruktorom elkötelezett volt az iránt, hogy tudását 

átadja. 
1 2 3 4 5 

3. Instruktorom folyamatosan nyomon követte 

szakmai fejlődésemet, fejlesztő célú, konstruktív 

kritikát fogalmazott meg számomra. 

1 2 3 4 5 

4. Instruktorom következetesen és kiszámíthatóan 

fogalmazta meg elvárásait és kérte azokat számon. 
1 2 3 4 5 

5. Instruktorom elkötelezett volt a szakmai fejlődésem 

előmozdításában. 
1 2 3 4 5 

6. Írásbeli értékelése összhangban volt mindenkori 

szóbeli értékelésével. 
1 2 3 4 5 

7. Instruktorom elvárható felkészültségemhez mérten 

látott el feladatokkal, a fokozatosság elvét követve. 
1 2 3 4 5 

8.  Instruktorom partnerként kezelt a joggyakorlat 

során. 
1 2 3 4 5 

 

Szöveges értékelés 

 

 
 

     

  

 



10. melléklet a 17/2019. (X.14.) OBH utasításhoz 

A BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓ JOGGYAKORLATÁNAK ÉS A BESZÁMOLÓK EREDMÉNYÉNEK 

ÉRTÉKELÉSE 

Név: 

Szolgálati hely: 

Igazságügyi jogviszony kezdete: 

 

A teljes joggyakorlati idő alatti foglalkoztatás (érdemi határozat-tervezetek, kurrenciális 

határozat-tervezetek, jegyzőkönyvek) értékelése:     érdemjegy 

 

A teljes joggyakorlati idő alatt teljesített beszámolók együttes értékelése:            érdemjegy   

 

Összesen: 

 

Kelt, 

 

P.H. 

………………………………….. 

bíróság elnöke 

  



11. melléklet a 17/2019. (X.14.) OBH utasításhoz 

BESZÁMOLÓK EREDMÉNYEI 

 

Beszámoló Dátum Érdemjegy 
Beszámoltató 

aláírása 

Az Alaptörvénynek és az 

Alkotmánybíróságnak a 

bíróságokról szóló 

rendelkezései, határozatai 

   

A bírósági szervezet, személyes 

adatok védelme, közérdekű 

adatok nyilvánossága 

   

Polgári anyagi jog I. (személyek 

joga, családjog) 

   

Polgári anyagi jog II. (kötelmi jog)    

Polgári anyagi jog III. (dologi jog, 

öröklési jog) 

   

Gazdasági jog és cégjog    

Polgári eljárási jog, végrehajtási 

jog 

   

Büntető anyagi jog I. (általános 

rész) 

   

Büntető anyagi jog II. (különös 

rész) 

   

Büntető eljárási jog    

Büntetés-végrehajtási jog és 

szabálysértési jog 

   

Közigazgatási jog    

Munkajog    

Európai Unió jogának alapvető 

normái 

   

 

     

     

Érdemjegyek átlaga:    

 

 

Kelt,. 

P.H.  

 

 

 

……………………….. 

   oktatásfelelős  

 

 


