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Új belépő információs csomag bírák számára

Kedves Kollégánk!

Szeretettel köszöntjük a bíróság munkatársai között. A munkakezdés megkönnyítése érdekében az
alábbiakra hívjuk fel figyelmét:

Kérjük, ismerkedjen meg a Tatabányai Törvényszék küldetésével.

 I.  Jogszabályok:
• Alaptörvény
• Magyarország Alaptörvénye
• 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról (Bszi.)
• 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról (Bjt.)
• 1997. évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról (Iasz.)
• a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (Büsz)

az
II. Szabályzatok:

1. országos szabályzatok

• Országos  Bírósági  Hivatal  elnökének  5/2013.  (VI.25.)  OBH utasítása  a  bíróságok és  az
Országos  Bírósági  Hivatal  gazdálkodásáról  szóló  szabályzatról  (8.  sz.  melléklete  a
cafetériáról)

2. helyi szabályzatok
• Szervezeti és Működési Szabályzat
• Tatabányai Törvényszék épületébe történő be-és kilépés, valamint az épületben tartózkodás

rendjéről szóló szabályzat
• Tatabányai  Törvényszék  illetékességi  területéhez  tartozó  városi/munkaügyi  bíróság

épületében tartózkodás rendjéről szóló szabályzat
• Munkaidő-nyilvántartással és rugalmas munkaidővel kapcsolatos szabályzat
• Munkába járás költségeinek megtérítéséről szóló szabályzat
• Parkolási szabályzat
• A minősített adatok védelméről szóló szabályzat
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• Informatikai biztonsági szabályzat (I-III. Fejezet)

III. Egyéb hasznos információk
A Tatabányai Törvényszék belső honlapján sok információ található. 

• Híreink fül alatt  megtalálhatóak a Tatabányai Törvényszék és az illetékességi területéhez
tartozó járási-és munkaügyi bíróság hírei. 

• Szabályzatok fül alatt megtalálhatóak a helyi szabályzatok.
• Telefonkönyv fül alatt bíróságonként lebontva név, beosztás, mellék és szobaszám szerint a

dolgozók
• Linktár elnevezésű fül alatt többek között elérhető

- a bírósági levelező
- a helyi szabályzatok
- beléptető rendszer (munkaidő-nyilvántartás)
- Magyar Igazságügyi Akadémia 
- Cafeteria (munkabérjegyzék, cafeteria)
- BIIR ügyviteli program

                        - kőrözési rendszer
• várostérkép
• épülettérkép
• házi könyvtár nyitva tartása
• színházi műsor

IV. Fontos kiemelni:
• a  szervezet  tekintélyének  megőrzése  nemcsak  a  bírósági  munka  során,  hanem  a

magánéletben is elvárás (Etikai kódex)  
• az  adatvédelmi  előírások  és  informatikai  biztonsági  előírások  fokozott  megtartása

elsőbbséget élvez
a  bíróságon  dolgozó  öltözetének  tükröznie  kell  a  munkahely  szellemiségét,  a  bírósági
szervezetre háruló fokozott felelősségéhez mért öltözéket várunk el (9/2012. (V. 8.) OBH
utasítás  a  talár  viseléséről,  valamint  az  ülnökök,  a  jegyzőkönyvvezetők  és  az  eljárási
cselekményt végző bírósági titkárok öltözködési szabályairól szóló szabályzatról)

• a Törvényszék területére külön parkolási rend vonatkozik (Parkolási szabályzat)
• a beléptető rendszer rugalmas munkaidőt biztosít, de törzsidőnek számít 8:15 és 14:45 óra

közötti időtartam, ezen időszakban az épületből távozni csak vezetői engedéllyel lehetséges
• hasznos  információhoz  juthat  elvárásainkról,  célkitűzéseinkről  a  törvényszék  elnökének

pályázatából (birosag.hu)
• az előző évi összbírói beszámoló (intranet később feltöltendő) általános képet ad bíróságunk

helyzetéről kitűzve a jövő év stratégiai feladatait
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• az adott  évre vonatkozó munkaterv (elnöki  irodákban fellelhető) és  a szakos kollégiumi
munkaterv (intranet), valamint az ügyelosztási  rend (honlap) a bírákat közvetlenül érintő
célkitűzéseket, elvárásokat, alapvető beosztásukat és a helyettesítési rendet tartalmazzák

• az elnöki utasítások ismerete nélkülözhetetlen
• a Kúriai Adatbázishoz való hozzáférési lehetőség (intranet linktár) a szakmai munkát segíti
• a Vibe helyi szakmai anyagok (linktár vibe országos menüpont) tárháza
• a munkavégzéshez elengedhetetlen a BIIR program használata (helyi informatikus segítségét

kérje)
• feltétlenül szükséges ismerni a bíró mellett dolgozó írnok, tisztviselő munkaköri leírását 
• a Bírói Egyesület (információ: dr. Band Ferenc Tatai JB Elnök)/ Magyar Jogász Egylethez

(dr. Bicskey István polgári kollégiumvezető) való csatlakozási lehetőség számos szakmai,
kulturális program elérhetőséget biztosít
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Új belépő információs csomag bírósági titkárok számára

Kedves Kollégánk!

Szeretettel köszöntjük a bíróság munkatársai között. A munkakezdés megkönnyítése érdekében az
alábbiakra hívjuk fel figyelmét:

Kérjük, ismerkedjen meg a Tatabányai Törvényszék küldetésével.

I. Jogszabályok:
• Magyarország Alaptörvénye
• 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról (Bszi.)
• 1997. évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról (Iasz.)
• 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól (Büsz.)

II. Szabályzatok:

1. országos szabályzatok

• Országos  Bírósági  Hivatal  elnökének 5/2013.  (VI.25.)  OBH utasítása  a  bíróságok és  az
Országos  Bírósági  Hivatal  gazdálkodásáról  szóló  szabályzatról  (8.  sz.  melléklete  a
cafetériáról)

2. helyi szabályzatok
• Szervezeti és Működési Szabályzat
• Tatabányai Törvényszék épületébe történő be-és kilépés, valamint az épületben tartózkodás

rendjéről szóló szabályzat
• Tatabányai  Törvényszék  illetékességi  területéhez  tartozó  városi/munkaügyi  bíróság

épületében tartózkodás rendjéről szóló szabályzat
• Munkaidő-nyilvántartással és rugalmas munkaidővel kapcsolatos szabályzat
• Munkába járás költségeinek megtérítéséről szóló szabályzat
• Parkolási szabályzat
• A minősített adatok védelméről szóló szabályzat
• Informatikai biztonsági szabályzat (I-III. Fejezet)
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III. Egyéb hasznos információk
A Tatabányai Törvényszék belső honlapján sok információ található. 

• Híreink fül alatt  megtalálhatóak a Tatabányai Törvényszék és az illetékességi területéhez
tartozó járási-és munkaügyi bíróság hírei. 

• Szabályzatok fül alatt megtalálhatóak a helyi szabályzatok.
• Telefonkönyv fül alatt bíróságonként lebontva név, beosztás, mellék és szobaszám szerint a

dolgozók
• Linktár elnevezésű fül alatt többek között elérhető

- a bírósági levelező
- a helyi szabályzatok
- beléptető rendszer (munkaidő-nyilvántartás)
- Magyar Igazságügyi Akadémia 
- Cafeteria (munkabérjegyzék, cafeteria)
- BIIR ügyviteli program

                        - kőrözési rendszer
• várostérkép
• épülettérkép
• házi könyvtár nyitva tartása
• színházi műsor

IV. Fontos kiemelni:
• a  szervezet  tekintélyének  megőrzése  nemcsak  a  bírósági  munka  során,  hanem  a

magánéletben is elvárás (Etikai kódex)  
• az  adatvédelmi  előírások  és  informatikai  biztonsági  előírások  fokozott  megtartása

elsőbbséget élvez
• a  bíróságon  dolgozó  öltözetének  tükröznie  kell  a  munkahely  szellemiségét,  a  bírósági

szervezetre háruló fokozott felelősségéhez mért öltözéket várunk el  (9/2012. (V. 8.) OBH
utasítás  a  talár  viseléséről,  valamint  az  ülnökök,  a  jegyzőkönyvvezetők  és  az  eljárási
cselekményt végző bírósági titkárok öltözködési szabályairól szóló szabályzatról)

• a Törvényszék területére külön parkolási rend vonatkozik (Parkolási szabályzat)
• a beléptető rendszer rugalmas munkaidőt biztosít, de törzsidőnek számít 8:15 és 14:45 óra

közötti időtartam, ezen időszakban az épületből távozni csak vezetői engedéllyel lehetséges
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Új belépő információs csomag bírósági fogalmazók számára

Kedves Kollégánk!

Szeretettel köszöntjük a bíróság munkatársai között. A munkakezdés megkönnyítése érdekében az
alábbiakra hívjuk fel figyelmét:

Kérjük, ismerkedjen meg a Tatabányai Törvényszék küldetésével.

I. Jogszabályok:
• Magyarország Alaptörvénye
• 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról (Bszi.)
• 1997. évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról (Iasz.)
• 11/1999.  (X.6.) IM rendelet a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről
• 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól (Büsz.)

II. Szabályzatok:

1. országos szabályzatok
• Az OIT 1999. évi 14. szabályzata a fogalmazók joggyakorlatáról, képzéséről és értékeléséről
• Országos  Bírósági  Hivatal  elnökének 5/2013.  (VI.25.)  OBH utasítása  a  bíróságok és  az

Országos  Bírósági  Hivatal  gazdálkodásáról  szóló  szabályzatról  (8.  sz.  melléklete  a
cafetériáról)

2. helyi szabályzatok
• Szervezeti és Működési Szabályzat
• Tatabányai Törvényszék épületébe történő be-és kilépés, valamint az épületben tartózkodás

rendjéről szóló szabályzat
• Tatabányai  Törvényszék  illetékességi  területéhez  tartozó  városi/munkaügyi  bíróság

épületében tartózkodás rendjéről szóló szabályzat
• Munkaidő-nyilvántartással és rugalmas munkaidővel kapcsolatos szabályzat
• Munkába járás költségeinek megtérítéséről szóló szabályzat
• Parkolási szabályzat
• A minősített adatok védelméről szóló szabályzat
• Informatikai biztonsági szabályzat (I-III. Fejezet)
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III. Egyéb hasznos információk
A Tatabányai Törvényszék belső honlapján sok információ található.

• Híreink fül alatt  megtalálhatóak a Tatabányai Törvényszék és az illetékességi területéhez
tartozó járási-és munkaügyi bíróság hírei.

• Szabályzatok fül alatt megtalálhatóak a helyi szabályzatok.
• Telefonkönyv fül alatt bíróságonként lebontva név, beosztás, mellék és szobaszám szerint a

dolgozók
• Linktár elnevezésű fül alatt többek között elérhető

- a bírósági levelező
- a helyi szabályzatok
- beléptető rendszer (munkaidő-nyilvántartás)
- Magyar Igazságügyi Akadémia
- Cafeteria (munkabérjegyzék, cafeteria)

• várostérkép
• épülettérkép
• házi könyvtár nyitva tartása
• színházi műsor

IV. Fontos kiemelni:
• a  szervezet  tekintélyének  megőrzése  nemcsak  a  bírósági  munka  során,  hanem  a

magánéletben is elvárás (Etikai kódex)  
• az  adatvédelmi  előírások  és  informatikai  biztonsági  előírások  fokozott  megtartása

elsőbbséget élvez
a  bíróságon  dolgozó  öltözetének  tükröznie  kell  a  munkahely  szellemiségét,  a  bírósági
szervezetre háruló fokozott felelősségéhez mért öltözéket várunk el  (9/2012. (V. 8.) OBH
utasítás  a  talár  viseléséről,  valamint  az  ülnökök,  a  jegyzőkönyvvezetők  és  az  eljárási
cselekményt végző bírósági titkárok öltözködési szabályairól szóló szabályzatról)

• a Törvényszék területére külön parkolási rend vonatkozik (Parkolási szabályzat)
• a beléptető rendszer rugalmas munkaidőt biztosít, de törzsidőnek számít 8:15 és 14:45 óra

közötti időtartam, ezen időszakban az épületből távozni csak vezetői engedéllyel lehetséges
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Új belépő információs csomag igazságügyi alkalmazottak számára

Kedves Kollégánk!

Szeretettel köszöntjük a bíróság munkatársai között. A munkakezdés megkönnyítése érdekében az
alábbiakra hívjuk fel figyelmét:

Kérjük, ismerkedjen meg a Tatabányai Törvényszék küldetésével.

I. Jogszabályok:
• Magyarország Alaptörvénye
• 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról (Bszi.)
• 1997. évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról (Iasz.)
• 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól (Büsz.)

II. Szabályzatok:

1. országos szabályzatok

• Országos  Bírósági  Hivatal  elnökének 5/2013.  (VI.25.)  OBH utasítása  a  bíróságok és  az
Országos  Bírósági  Hivatal  gazdálkodásáról  szóló  szabályzatról  (8.  sz.  melléklete  a
cafetériáról)

2. helyi szabályzatok
• Szervezeti és Működési Szabályzat
• Tatabányai Törvényszék épületébe történő be-és kilépés, valamint az épületben tartózkodás

rendjéről szóló szabályzat
• Tatabányai  Törvényszék  illetékességi  területéhez  tartozó  városi/munkaügyi  bíróság

épületében tartózkodás rendjéről szóló szabályzat
• Munkaidő-nyilvántartással és rugalmas munkaidővel kapcsolatos szabályzat
• Munkába járás költségeinek megtérítéséről szóló szabályzat
• Parkolási szabályzat
• A minősített adatok védelméről szóló szabályzat
• Informatikai biztonsági szabályzat (I-III. Fejezet)



ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 
"Szervezetfejlesztési program a Tatabányai Törvényszéken"

III. Egyéb hasznos információk
A Tatabányai Törvényszék belső honlapján sok információ található. 

• Híreink fül alatt  megtalálhatóak a Tatabányai Törvényszék és az illetékességi területéhez
tartozó járási-és munkaügyi bíróság hírei. 

• Szabályzatok fül alatt megtalálhatóak a helyi szabályzatok.
• Telefonkönyv fül alatt bíróságonként lebontva név, beosztás, mellék és szobaszám szerint a

dolgozók
• Linktár elnevezésű fül alatt többek között elérhető

- a bírósági levelező
- a helyi szabályzatok
- beléptető rendszer (munkaidő-nyilvántartás)
- Magyar Igazságügyi Akadémia 
- Cafeteria (munkabérjegyzék, cafeteria)
- BIIR ügyviteli program

                        - kőrözési rendszer
• várostérkép
• épülettérkép
• házi könyvtár nyitva tartása
• színházi műsor

IV. Fontos kiemelni:
• a  szervezet  tekintélyének  megőrzése  nemcsak  a  bírósági  munka  során,  hanem  a

magánéletben is elvárás (Etikai kódex)  
• az  adatvédelmi  előírások  és  informatikai  biztonsági  előírások  fokozott  megtartása

elsőbbséget élvez
• a  bíróságon  dolgozó  öltözetének  tükröznie  kell  a  munkahely  szellemiségét,  a  bírósági

szervezetre háruló fokozott felelősségéhez mért öltözéket várunk el  (9/2012. (V. 8.) OBH
utasítás  a  talár  viseléséről,  valamint  az  ülnökök,  a  jegyzőkönyvvezetők  és  az  eljárási
cselekményt végző bírósági titkárok öltözködési szabályairól szóló szabályzatról)

• a Törvényszék területére külön parkolási rend vonatkozik (Parkolási szabályzat)
• a beléptető rendszer rugalmas munkaidőt biztosít, de törzsidőnek számít 8:15 és 14:45 óra

közötti időtartam, ezen időszakban az épületből távozni csak vezetői engedéllyel lehetséges

V. Ügyszak szerinti speciális ismeretek külön dokumentumban kerültek feltöltésre


