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Mit csinálnak
a bíróságok?
„A bíróságok igazságszolgáltatási
tevékenységet látnak el.”
Magyarország Alaptörvénye
25. cikk (1) bekezdés

Hogyan épül fel a
bírósági szervezet?

OBH
KÚRIA

OBT

ítélőtáblák
(5)

törvényszékek
(20)

járásbíróságok
(112)

közigazgatási és
munkaügyi
bíróságok
(20)

Mit jelent a hatáskör?

Munkamegosztás különböző szintű bíróságok
között.
zz Első fokon járnak el:
99 járásbíróságok,
99 közigazgatási és munkaügyi bíróságok,
99 törvényszékek.
zz Másodfokon járnak el:
99 törvényszékek,
99 ítélőtáblák.
zz Harmadfokon járnak el (büntető ügyekben):
99 ítélőtáblák,
99 Kúria.

Mit jelent
az illetékesség?
Munkamegosztás az azonos hatáskörű bíróságok
között, területi alapon.
Fő szabályként:
a büntető
ügyekben

a bűncselekmény
elkövetésének helye
szerinti,

a polgári
ügyekben

az alperes lakóhelye
szerinti,

munkaügyi
perekben

a munkáltató székhelye
szerinti, vagy az a
bíróság jár el, ahol
munkaszerződése
alapján munkát végez,
vagy végzett.

Bizonyos esetekben más bíróság is jogosult
eljárni. Például:
ingatlannal
kapcsolatos per

ingatlan fekvése,

válóper

utolsó közös lakóhely,

tartásdíj megállapítása
iránti per
(törvényen alapuló)

gyermek lakóhelye
szerinti bíróság.

Milyen ügyekkel
foglalkoznak
a bíróságok?
járásbíróságok

POLGÁRI ÜGYSZAK
• válás,
• gyermektartásdíj,
• gyermekelhelyezés,
• távoltartás,
• 30 millió Ft alatti
kártérítés, stb.

BÜNTETŐ ÜGYSZAK
• lopás,
• csalás,
• testi sértés,
• garázdaság, stb.

közigazgatási és munkaügyi bíróságok

MUNKAÜGYI
ÜGYSZAK
• munkaviszony
jogellenes
megszüntetése,
• elmaradt munkabér
megállapítása,
• társadalombiztosítási
határozatok
felülvizsgálata, stb.

•
•
•
•

KÖZIGAZGATÁSI
ÜGYSZAK
építésügyben,
adóügyben,
földügyben,
gyámügyben, stb.
hozott határozat
felülvizsgálata.

törvényszékek

I. FOKON
POLGÁRI:
• 30 millió Ft feletti
pénzkövetelés,
• sajtó-helyreigazítás,
• cégekkel
kapcsolatos egyes
ügyek, stb.

II. FOKON
• a járásbíróságok,
közigazgatási
és munkaügyi
bíróságok
döntései ellen
benyújtott
fellebbezéseket
bírálják el.

BÜNTETŐ:
• emberölés,
• emberrablás,
• életveszélyt okozó
testi sértés, stb.

A polgári ügyszakban a törvényszék
előtt minden félnek kötelező a jogi
képviselet.
ítélőtáblák
zz Öt ítélőtábla működik Magyarországon: a
Debreceni, a Fővárosi, a Győri, a Pécsi és
a Szegedi Ítélőtábla.
zz Elbírálják a törvényszékek döntése elleni
fellebbezéseket.
Az ítélőtábla előtti eljárásban a jogi
képviselet minden félnek kötelező.

Mi a Kúria szerepe az
igazságszolgáltatásban?
zz Egységes ítélkezési gyakorlat kialakítása.
pl.: jogegységi határozatot hoz, joggyakorlat
elemzést folytat.
zz Elbírálja a felülvizsgálati kérelmeket.
zz Harmadfokú bíróságként jár el a törvényben
meghatározott büntető ügyekben.
A felülvizsgálatot kezdeményező
félnek kötelező a jogi képviselet.

További információt a
http://www.lb.hu
oldalon találhat.

Mi az Országos Bírósági
Hivatal feladata? (OBH)
A bíróságok központi igazgatási szerve.
99 Feladatai például:
zz Megtervezi a bíróságok költségvetését.
zz Kialakítja a bírósági szervezet hosszú távú
stratégiai céljait.
zz Ellátja
• a személyzeti ügyekkel,
• a bírósági szervezet kommunikációjával,
• a bírósági ingatlanok kezelésével,
felújításával,
• a képzések szervezésével kapcsolatos
teendőket.

Mi az Országos Bírói
Tanács? (OBT)

99 Tizenöt fős testület. Tagjai:
• a Kúria elnöke,
• a bírák küldöttértekezlete által választott
tizennégy bíró.
99 Ülésén tanácskozási joggal részt vesz:
•
•
•
•
•

az OBH elnöke,
az igazságügyért felelős miniszter,
a legfőbb ügyész,
a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke,
a Magyar Országos Közjegyzői Kamara
elnöke.
99 Feladatai például:
zz A bíróságok központi igazgatásának
felügyeletét látja el.
zz Ellenőrzi a bíróságok gazdálkodását.
zz Véleményezi az Országos Bírósági Hivatal
elnökének szabályzatait.
Ez a kiadvány nem nyújt teljes körű tájékoztatást. Kizárólag figyelemfelhívás, ismeretterjesztés célját szolgálja, annak tartalmára
bírósági eljárásban közvetlen jogi alapként
hivatkozni nem lehet. Kérjük, minden esetben alaposan tájékozódjon az irányadó jogszabályi előírásokról.
Forduljon bizalommal az érintett bíróság kezelőirodájához, vagy keresse fel a bíróság honlapját.
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