Országos Bírósági Hivatal

„A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység
hatékonyságának fokozása érdekében” megnevezésű,
ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 azonosító jelű projekt
által érintett jogszabályok listája

1.1. Alaptörvény: "Az Országgyűlés az Alaptörvényben szabályozza Magyarország jogrendjét,
az állampolgárok alapvető jogait és kötelezettségeit, és meghatározza az államszervezetre
vonatkozó alapvető szabályokat. A jogszabály - mint a magyar jogi hierarchia legmagasabb
szintű normája - kivételesen szerepel hivatkozásként ítéletekben, azonban alapvetően fontos,
hogy a bírói és igazságügyi alkalmazotti kar készség szintjén ismerje és használja."
1.2. 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.): "A sarkalatos törvény szabályozza bíróságok
működésének alapelveit, a bírósági szervezet felépülését és a bíróságok központi és helyi
igazgatását. A jogszabály külön foglalkozik a Kúria szervezetben elfoglalt helyével és speciális
feladataival, az Országos Bírósági Hivatal elnökének és az Országos Bírói Tanács jogköreivel,
továbbá az egyes bíróságok vezetésével és igazgatásával, a bírói testületekkel és a Magyar
Igazságügyi Akadémiával."
1.3. 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.): "A sarkalatos törvény rögzíti a bírói szolgálati viszony
létrejöttét és megszűnését, a pályázati eljárás szabályait, a bíró beosztását, áthelyezését és
kirendelését, a bírák jogait és kötelezettségeit, munkájának értékelését, illetőleg fegyelmi és
kártérítési felelősségét. A törvény ezen kívül foglalkozik a bírák javadalmazásával, a
vagyonnyilatkozattal, valamint az ülnökök jogállásával és javadalmazásával."
1.4. 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.): "Az új jogállási törvény és új Munka Törvénykönyve
nyomán a jogszabály lényeges módosításokon ment keresztül. Szabályozza a szolgálati viszony
létrejöttét és megszűnését, a szolgálati jogviszony tartalmából eredő jogokat és
kötelezettségeket, az igazságügyi alkalmazottak munkájának értékelését, kártérítési és
fegyelmi felelősségét, továbbá a javadalmazásuk szabályait."
2. 2012. évi C. törvény (új Btk.): "A büntető törvénykönyv olyan egységes kódex, amely a
büntetőjogi felelősség általános és egyes speciális szabályait, továbbá az egyes
bűncselekmények felsorolását, és az értük kiszabható büntetéseket határozza meg."

3. 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.): "A társadalmi együttélés általánosan elfogadott
szabályait sértő vagy veszélyeztető - a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez
szükséges kockázatokkal és veszélyességgel azonban nem rendelkező - kriminális
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cselekmények eljárási, anyagi jogi és végrehajtási szabályait foglalja össze, ideértve a
szabálysértési nyilvántartásra vonatkozó rendelkezéseket."
4. 2012. évi I. törvény (Munka tv.): "A kódex a foglalkoztatás alapvető szabályait, a
munkaviszony létrejöttével és megszűnésével kapcsolatos rendelkezéseket, a munkaviszonyból
eredő jogokat és kötelezettségeket, a munkavállalók és munkáltatók kártérítési felelősségét
rögzíti. A törvény külön fejezetben foglalkozik a munkaviszony egyes típusaira vonatkozó
speciális szabályokkal és a munkaerő-kölcsönzés szabályaival, továbbá a munkaügyi
kapcsolatokkal (üzemi tanács, szakszervezet, kollektív szerződés) és a munkaügyi vitával."

