Az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0061 azonosító számú „Magas színvonalú
ítélkezési munkát segítő szervezetfejlesztés a Veszprémi Törvényszéken”
elnevezésű projekt által érintett ügycsoport, feladat, szolgáltatás kereteit
meghatározó jogszabályok listája

I. Teljesítménymendzsment beavatkozási területen a szervezet átvilágítására került
sor. A szervezet működését érintő alapvető jogszabályok:
▪

a

bíróságok

szervezetéről

és

igazgatásáról

szóló

2011.

évi

CLXI. törvény
▪

a

bírák

jogállásáról

és

javadalmazásáról

szóló

2011.

évi

CLXII.

törvény
▪

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény

▪

a bíróságok igazgatásáról szóló 1999. évi 9. számú OIT szabályzat

▪

Veszprém megye bíróságainak 2013.El.II.B.41. számú Szervezeti és Működési
Szabályzata

Fenti jogszabályok állapítják meg a bíróság működésének alapelveit, a bíróságok
szervezeti felépítését, a bíróságok központi igazgatása körében ellátandó feladatokat.
Törvény állapítja meg a bírói kinevezés és a bírói szolgálati viszony megszűnésének
feltételeit, a bíró jogait és kötelezettségeit, valamint az igazságügyi alkalmazottak körét
és a jogviszony tartalmát. Veszprém megye bíróságainak szervezetére, ítélkezési
tevékenységére

és

a

munkaszervezetre

vonatkozó

részletszabályokat

az

SZMSZ

tartalmazza.

II. Folyamatoptimalizálás beavatkozási területen az elnöki iroda és a végrehajtási
eljárás feladattérképének elkészítésére és a folyamatok felmérésére került sor.
Az elnöki iroda működését érintő alapvető jogszabályok:
▪

a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 01.) IM rendelet

▪

a bíróságok egységes iratkezeléséről szóló 4/2002. OIT szabályzat

▪

a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló 10/2012.
(VI. 15.) OBH utasítás

▪

a bírák vagyonnyilatkozatának átadásáról, kezeléséről és ellenőrzéséről, valamint
az abban foglalt adatok védelméről szóló 22/2012. (XI. 23.) OBH utasítás

▪

az igazságügyi alkalmazottak vagyonnyilatkozat tételéről, átadásáról, őrzéséről,
nyilvántartásáról, valamint az abban foglalt személyes adatok védelméről szóló
23/2012. (XI. 23.) OBH utasítás

Fenti jogszabályok alapján kezeli az elnöki iroda az elnöki ügyek iratait. A jogszabályok
megállapítják az ügycsoportokat, a lajstromozást és az ügy elintézésének rendjét.
A bírósági végrehajtási eljárásra vonatkozó alapvető jogszabályok:
▪

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

▪

a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet

▪

a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM
rendelet

▪

a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.)
Korm. rendelet

▪

az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére
vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet

Fenti jogszabályok állapítják meg a bírósági végrehajtás eljárási rendjét, a végrehajtás
elrendelésének feltételeit és a végrehajtás foganatosításának szabályait.
Veszprém, 2014. április 22.

Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit
a törvényszék elnöke

