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25/2020. (VII.10.) OBH utasítás
a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás
módosításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában adott felhatalmazás alapján a következő normatív utasítást adom ki:
1. § A bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás VIII.
Fejezet 1.2. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„1.2. Az instruktori és a mentori tevékenység
178. § (1) Az instruktor a bírói függetlenség tiszteletben tartása mellett – a határozott időre
kinevezett bíró (a továbbiakban: instruált) részére – konzultációk keretében szakmai, ügyviteli és
munkaszervezési segítséget nyújt.
(2) Az instruktori tevékenység módját, formáját és gyakoriságát az instruktor és az instruált
közösen határozzák meg.
(3) Az instruktori tevékenység ellátható személyesen vagy távközlési eszköz igénybevételével,
szóban és írásban egyaránt.
(4) Az instruktori tevékenység nem terjedhet ki valamely konkrét ügyben való állásfoglalásra,
vagy valamely üggyel kapcsolatos véleménynyilvánításra, illetve az instruált tevékenysége
értékelésére.
179. § (1) Az instruktorok 183. §-ban meghatározott névsorából az instruált – 1 évi időtartamra –
bármely kijelölt bírót felkérheti instruktornak.
(2) Az instruktor és az instruált a felkérés időtartamának letelte előtt kezdeményezheti az
instruktori tevékenység megszüntetését.
(3) Az instruktor felkéréséről és az instruktori tevékenység megszüntetéséről az instruált, illetve
az instruktor beosztása szerinti bíróságok elnökeit tájékoztatni kell.
180. § Az instruktor kizárólag a konzultációk időpontjáról vezethet kimutatást, amelyet az
instruktori tevékenysége befejezésekor a bíró beosztása szerinti bíróság elnökének átad.
181. § (1) A mentor a határozott vagy határozatlan időre kinevezett bíró számára időbeli korlát
nélkül nyújtja a 178. § (1) bekezdése szerinti segítséget azzal, hogy a konzultációk időpontjáról
nem vezet kimutatást.
(2) A mentori tevékenységre egyebekben az instruktori tevékenységre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
182. § Az instruktori és mentori feladatra felkérhető bírák nevét – az érintett kollégium javaslata
alapján – a következő évre vonatkozóan az ítélőtábla, illetve a törvényszék elnöke állítja össze
minden év december 31-ig.
183. § Az ítélőtábla, illetve a törvényszék elnöke az instruktor és mentor bírák nevét és
elérhetőségét a bíróságok központi intranetes oldalán teszi közzé.”
2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
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