
 

 T Á J É K O Z T A T Ó 

 

A bíróságokon betölthető munkakörökről és az ezzel összefüggő 

feltételrendszerről 

 

I. A bíróságokon betölthető munkakörök feltételrendszerét a bíráknál a 

bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 

(Bjt.), míg az igazságügyi alkalmazottaknál az igazságügyi 

alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. 

törvény (Iasz.) szabályozza. 

 

I/1. Alkalmazási/kinevezési feltételek a bíráknál (Bjt. alapján): 

4. § (1) Magyarországon bíróvá az a harmincadik életévét betöltött személy 

nevezhető ki, aki 

a) magyar állampolgár, 

b) nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott 

döntéshozatal hatálya alatt, 

c) egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik, 

d) a jogi szakvizsgát letette, 

e) vállalja, hogy e törvény rendelkezéseinek megfelelően vagyonnyilatkozatot 

tesz, 

f) legalább egy évig 



fa) bírósági titkárként, alügyészként, ügyvédként, közjegyzőként, 

jogtanácsosként dolgozott, 

fb) kormánytisztviselőként, illetve köztisztviselőként központi közigazgatási 

szervnél közigazgatási, illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben dolgozott, 

fc) korábban alkotmánybíróként, bíróként, katonai bíróként, ügyészként 

működött, 

fd) nemzetközi szervezetnél vagy az Európai Unió valamely szervénél ítélkezett, 

vagy az igazságszolgáltatással összefüggő tevékenységet folytatott, 

g) a pályaalkalmassági vizsgálat eredménye alapján a bírói hivatás gyakorlására 

alkalmas. 

(2) Nem nevezhető ki bíróvá az a személy, 

a) aki büntetett előéletű, 

b) aki egyetemi jogi végzettséghez kötött foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, 

c) aki büntetlen előéletű, de a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt 

büntetőjogi felelősségét jogerős ítéletben megállapította 

ca) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott ötévi vagy azt meghaladó 

végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított 

tizenkét évig, 

cb) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott öt évet el nem érő végrehajtandó 

szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig, 

cc) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett 

szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig, 



cd) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka vagy 

pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, 

ce) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett 

pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított három évig, 

cf) gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés 

büntetés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig, 

cg) gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett 

szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, 

ch) gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka vagy 

pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított három évig, 

d) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a 

kényszergyógykezelést megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított 

három évig, 

e) akivel szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmazott, a próbaidő, annak 

meghosszabbítása esetén a meghosszabbított próbaidő elteltétől számított három 

évig, 

f) akivel szemben büntetőeljárás - ide nem értve a magánvádas vagy 

pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást - van folyamatban, a 

büntetőeljárás jogerős befejezéséig, 

g) akit bíróként, ügyészként, kormánytisztviselőként, állami tisztviselőként, 

köztisztviselőként, közjegyzőként, ügyvédként, végrehajtóként, 

közalkalmazottként, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjaként, igazságügyi 

alkalmazottként, alügyészként, ügyészségi fogalmazóként, ügyvédjelöltként, 



közjegyzőhelyettesként fegyelmi eljárásban a legsúlyosabb fegyelmi büntetéssel 

sújtottak, mindaddig, amíg a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, 

h) akinek a részére öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást vagy olyan más 

pénzbeli ellátást folyósítanak, amelyet a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból 

öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani, 

i) aki betöltötte a 90. § ha) alpontjában meghatározott életkort. 

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában írt kötelező bírósági titkári működés 

időtartamába legfeljebb 6 hónap beszámítható annak, aki legalább 3 évig az (1) 

bekezdés f) pontjában nem említett jogi szakvizsgához kötött munkakörben 

működött. 

(4) A 3. § (4) bekezdése szerinti esetben az OBH elnöke a kinevezésre vonatkozó 

javaslatának felterjesztése előtt megvizsgálja a kinevezési feltételeknek való 

megfelelést is. Ha a kinevezésre vonatkozó javaslatra a bírói szolgálati viszony 

megszűnését követő 3 hónapon belül kerül sor, a kinevezésre javasolt személy 

mentesül a 12. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolás bemutatásának 

kötelezettsége alól. A kinevezésre javasolt személy mentesül a 12. § (1) 

bekezdés c) pontja szerinti igazolás bemutatásának kötelezettsége alól. 

4. A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró bíró kinevezésének különös 

feltételei 

5. § (1) A katonai bíróvá való kinevezés előfeltétele az is, hogy a kinevezendő 

személy a Magyar Honvédség hivatásos tisztje legyen. A kinevezésre történő 

előterjesztéshez a honvédelemért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges. 

A katonai bírót erre a tisztségre kell kinevezni. 

(2) A katonai bírót a honvédelemért felelős miniszter - a kinevezéssel egyidejűleg 

- rendelkezési állományba helyezi. A katonai bíró szolgálatát a bírói tisztsége 

megszűnéséig a bírósági szervezetnél teljesíti. 



(3) A köztársasági elnök - az OBH elnökének javaslatára - a 4. § (1) 

bekezdés c), d) és f) pontjaiban meghatározott feltételek alól felmentést adhat a 

szabadalmi ügyekben eljáró bíró esetében, feltéve, hogy a kinevezendő személy 

egyetemi végzettséggel rendelkezik. 

 

 

I/2. Alkalmazási/kinevezési feltételek az igazságügyi alkalmazottaknál 

(Iasz. alapján): 

11. § (1) A szolgálati viszony kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. 

(2) Igazságügyi alkalmazottnak - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az 

nevezhető ki, aki 

a) tizennyolcadik életévét betöltötte, 

b) magyar állampolgár, 

c) nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott 

döntéshozatal hatálya alatt, és 

d) a munkakörére meghatározott iskolai végzettséggel és szakképzettséggel (a 

továbbiakban: képesítés) rendelkezik. 

(3) Fizikai dolgozónak és - a bírósági jegyzőkönyvvezető és a cégszerkesztő 

kivételével - írnoknak, továbbá egyéb igazságügyi szerv igazságügyi 

alkalmazottjának az is kinevezhető, aki a (2) bekezdés a), c) és d) pontjában foglalt 

feltételeknek megfelel, és törvény alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával, 

valamint a munkakör ellátásához szükséges mértékű magyar nyelvismerettel 

rendelkezik. Fizikai dolgozónak az is kinevezhető, aki a cselekvőképességet érintő 

gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt áll, ha a 

cselekvőképesség korlátozása, illetve a támogatott döntéshozatal a munkakör 

ellátását nem érinti. 



(4) Igazságügyi alkalmazottnak nem lehet kinevezni azt, 

a) aki büntetett előéletű, 

b) aki a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását 

kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll. 

(5) Bírósági fogalmazónak, bírósági titkárnak, igazságügyi szakértőnek a (4) 

bekezdésben meghatározottakon túl azt sem lehet kinevezni: 

a) aki büntetlen előéletű, de a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt 

büntetőjogi felelősségét jogerős ítéletben megállapította, 

aa) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó 

végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától számított 

tizenkét évig, 

ab) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó 

szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig, 

ac) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett 

szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig, 

ad) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka vagy 

pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, 

ae) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett 

pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított három évig, 

af) gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés 

büntetés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig, 

ag) gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett 

szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, 



ah) gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka esetén a 

mentesítés beálltától számított három évig, 

b) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a 

kényszergyógykezelést megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított 

három évig, 

c) akivel szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmazott, a próbaidő, annak 

meghosszabbítása esetén a meghosszabbított próbaidő elteltétől számított három 

évig, 

d) aki büntetőeljárás - ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádas eljárást 

- hatálya alatt áll. 

11/A. § (1) Az igazságügyi alkalmazottként szolgálati jogviszonyt létesíteni 

szándékozó személy a munkáltatói jogkör gyakorlójának felhívására 

a) igazolja a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket, valamint 

b) hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy a 11. § (4) és (5) 

bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn. 

(2) Ha az igazságügyi alkalmazottként szolgálati jogviszonyt létesíteni 

szándékozó személy az (1) bekezdésben meghatározott adatokat és tényeket nem 

igazolja, kinevezésre nem lehet előterjeszteni. 

(3) Az, akinek bírói szolgálati jogviszonya a felmentési okként meghatározott 

életkor betöltése miatt szűnik meg, és a megszűnést követő 3 hónapon belül a 2. § 

(2) bekezdés a) pontjában rögzített bírósági titkári szolgálati jogviszonyt kíván 

létesíteni, mentesül a 11/A. § (1) bekezdés b) pontjában írt kötelezettség alól. 

 

12. § (1) A kinevezés határozatlan időre vagy legfeljebb 5 évig tartó határozott 

időre szólhat. 



(2) Határozott időre kell kinevezni azt, 

a) aki az előírt képesítés megszerzésére halasztást kapott, 

b) akit tartósan távollévő helyére vagy nem rendszeresített álláshelyre 

alkalmaztak. 

(3) A kinevezéshez szükséges feltételek meglétét a jelentkezőnek hiteles 

okiratokkal kell igazolni. 

13. § (1) Bírósági fogalmazónak az az egyetemi állam- és jogtudományi 

diplomával rendelkező személy nevezhető ki, aki az OBH elnöke által 

lebonyolított felvételi versenyvizsgát sikeresen letette. Bírósági titkárnak jogi 

szakvizsgával rendelkező személy nevezhető ki. A titkári kinevezés előtt bírói 

pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni. A katonai tanácsoknál működő 

bírósági fogalmazókat elsősorban a Magyar Honvédség ösztöndíjasai közül kell 

kinevezni. 

(2)  

(3) Egyéb igazságügyi szervhez igazságügyi szakértővé az nevezhető ki, aki az e 

törvényben meghatározott feltételeknek megfelel és az igazságügyi szakértői 

tevékenységről szóló törvény szerint igazságügyi szakértő. 

(4) Szakértőjelöltnek a szakterületnek megfelelő egyetemi (főiskolai) 

végzettséggel rendelkező személy nevezhető ki. 

(5) A bírósági fogalmazó, a bírósági titkár, az igazságügyi szakértő, a 

szakértőjelölt, a tisztviselő és az írnok a kinevezéstől számított két éven belül az 

igazságszolgáltatási ismeretekről is számot adó ügyviteli vizsgát tesz. A (7) 

bekezdés szerinti jogszabály meghatározott iskolai végzettségű tisztviselő részére 

a vizsga alól részben vagy egészben felmentést adhat. 



(6) A munkáltató a munkakörre előírt szakvizsga vagy egyéb vizsga 

megszerzésének feltétele alól kivételesen indokolt esetben - legfeljebb öt évre - 

halasztást engedélyezhet. 

(7) A képesítési követelményekkel kapcsolatos részletes rendelkezéseket - így az 

(5) bekezdés szerinti vizsgákra vonatkozó szabályokat is - 

a) az OBH és a bíróságok képesítési követelményei esetében az OBH elnöke 

véleményének kikérésével az igazságügyért felelős miniszter, 

b) egyéb igazságügyi szerv esetében - a c) pontban foglalt kivétellel - az a 

miniszter, 

c) az egyéb igazságügyi szerv igazságügyi szakértője és szakértőjelöltje esetében 

a miniszter az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben 

rendeletben határozza meg. 

(8) Az, akinek bírói szolgálati jogviszonya a felmentési okként meghatározott 

életkor betöltése miatt szűnik meg, és a megszűnést követő 3 hónapon belül a 2. § 

(2) bekezdés a) pontjában rögzített bírósági titkári szolgálati jogviszonyt kíván 

létesíteni, mentesül a kinevezése előtti bírói pályaalkalmassági vizsgálaton való 

részvétel alól. 

14. § (1) Igazságügyi szolgálati viszony létesítésére - a (6) bekezdésben foglaltak 

kivételével - a kinevező pályázatot írhat ki. A pályázatot nyilvánosan kell 

meghirdetni. 

(2) A pályázati kiírásnak az állás elnyeréséhez szükséges valamennyi feltételt és 

a pályázat elbírálásának a határidejét tartalmaznia kell. 

(3) A pályázókat meg kell hallgatni, a pályázatokat - a (6) bekezdésben foglaltak 

kivételével - a pályázati határidő lejárta után 1 hónapon belül kell elbírálni. 



(4) A pályázatokat titkosan kell kezelni. A pályázat eredményéről a pályázókat 

a pályázati anyag egyidejű visszaküldésével, írásban kell tájékoztatni. 

(5) Ha a pályázat eredménytelen, - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - a 

kinevező új pályázatot írhat ki, vagy a feltételeknek megfelelő személyt az állásra 

kinevezi. 

(6) A bírósági fogalmazói állásokat nyilvános pályázat útján kell betölteni. A 

fogalmazói álláspályázatokat a pályázati határidő lejárta után 3 hónapon belül kell 

elbírálni. 

(7) Az OBH elnöke a felvételi versenyvizsga letételétől számított egy évig kezeli 

és nyilvántartja a fogalmazói állásra pályázók 

a) nevét, 

b) lakcímét, 

c) születési helyét és idejét, 

d) az állam- és jogtudományi végzettségét igazoló okiratokat, 

e) a felvételi versenyvizsga iratait és eredményét. 

(8) A munkáltatói jogok gyakorlója a (7) bekezdés szerinti nyilvántartásból a 

fogalmazói állásra pályázó adataihoz hozzáférhet, ha arra a pályázónak a hozzá 

benyújtott pályázata elbírálásához szükséges. 

(9) Az a pályázó, aki a pályázati feltételeknek megfelel és sikeres felvételi 

versenyvizsgát tett, a versenyvizsga letételétől számított egy éven belül kiírt 

pályázat elbírálása során nem köteles újabb versenyvizsgát tenni. 

(10) A bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájával kapcsolatos részletes 

igazgatási szabályokat az OBH elnöke határozza meg. 



14/A. § 

15. § (1) A kinevezési okirat a kinevezés kezdő napját, határozott idejű kinevezés 

esetén ennek időtartamát, a munkakört, a vezetői munkakört, a szolgálati helyet, a 

szolgálati idő kezdő időpontját, a fizetési osztályt, a fizetési fokozatot és az ezekhez 

kapcsolódóan megállapított alapilletményt, az esetleges pótlékok jogcímét és 

összegét, a legközelebbi kötelező előresorolás időpontját, a hiányzó képesítés 

megszerzésére adott halasztást, illetve kötelezést és ezek határidejét, a jubileumi 

jutalomra jogosító idő számításának kezdő időpontját, valamint a kinevezés évére 

járó szabadság napjainak a számát tartalmazza. 

(2) A kinevezési okirattal együtt az igazságügyi alkalmazottnak át kell adni a 

feladatait tartalmazó munkaköri leírást. 

15/A. § (1) Az igazságügyi alkalmazott kinevezésekor a szolgálati jogviszony 

létesítésével egyidejűleg próbaidő is kiköthető. 

(2) A próbaidő tartama legfeljebb hat hónapig terjedhet. A próbaidő nem 

hosszabbítható meg. 

(3) A próbaidő alatt a szolgálati jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül 

azonnali hatállyal megszüntetheti. 

16. § (1) Az igazságügyi alkalmazott a tevékenységének megkezdése előtt a 

munkáltatónál esküt tesz. Ha az igazságügyi alkalmazott az eskü letételében 

akadályoztatva van, az esküt ennek megszűnésétől számított nyolc napon belül 

kell letenni. 

(2) Az eskü szövege az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról 

szóló 2008. évi XXVII. törvényben foglalt eskü szövegéből és az annak 

zárómondatát megelőző következő szövegből áll: 

„A munkaköri kötelességeimet részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a 

jogszabályoknak megfelelően, pontosan, a legjobb tudásom szerint teljesítem.” 



(2a) Az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008. évi 

XXVII. törvényben foglalt eskü szövegében szereplő tisztség megnevezése a (2) 

bekezdés szerinti eskü tétele során: igazságügyi alkalmazott. 

(3) A törvényszéki végrehajtó, végrehajtó-helyettes és végrehajtójelölt, valamint 

a végrehajtási ügyintéző esküjének a szövegét külön jogszabály tartalmazza. 

 

 

 

II. A bíróságon betölthető munkaköröket a bíróságokon és az Országos 

Bírósági Hivatalban foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak 

munkakörének és képesítési feltételeinek meghatározásáról, ügyviteli 

vizsgájáról szóló 26/2015. (IX. 30.) IM rendelet szabályozza 

 

1. A bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban működő igazgatási 

egységekben létesíthető vezetői munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési 

feltételek 

   A  B  C  D 

 1  Munkaköri 

szám 

 Munkakör megnevezés  Fizetési 

osztály 

 Képesítési feltétel 

 2  1.A.1.  főosztályvezető 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább öt év szakmai gyakorlat, ügyviteli 

vizsga 

 3  1.A.2.  nemzetközi kapcsolatok 

főosztályvezetője (tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább két idegen nyelv legalább középfokú 

idegennyelv- 

tudási pótlékra jogosító ismerete, legalább öt 

év szakmai gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 4  1.A.3.  informatikai főosztályvezető 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább öt év szakmai gyakorlat, angol 

idegennyelv-tudási pótlékra jogosító 

nyelvismeret, ügyviteli vizsga 

 5  1.A.4.  gazdasági hivatal 

főosztályvezetője (tisztviselő) 

 III  a gazdasági vezetőre vonatkozó képesítési 

követelményeket meghatározó jogszabályban 

foglalt szakképzettség és szakmai gyakorlat, 

ügyviteli vizsga 

 6  1.A.5.  elnöki (vezetői) 

titkárságvezető (tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább egy idegennyelv-tudási pótlékra 

jogosító nyelvismeret, legalább öt év szakmai 

gyakorlat, ügyviteli vizsga 



 7  1.A.6.  belső ellenőrzési vezető 

(tisztviselő) 

 III  a belső ellenőrzési vezetőre vonatkozó 

képesítési követelményeket meghatározó 

jogszabályban foglalt szakképzettség, 

legalább öt 

év szakmai gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 8  1.A.7.  sajtó főosztályvezető 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább egy idegennyelv-tudási pótlékra 

jogosító nyelvismeret, legalább öt év szakmai 

gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 9  1.B.1.  főosztályvezető-helyettes 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább öt év szakmai gyakorlat, ügyviteli 

vizsga 

 10  1.B.2.  nemzetközi kapcsolatok 

főosztályvezető-helyettese 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább két idegen nyelv legalább középfokú 

idegennyelv- 

tudási pótlékra jogosító ismerete, legalább öt 

év szakmai gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 11  1.B.3.  informatikai főosztályvezető- 

helyettes (tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább öt év szakmai gyakorlat, angol 

idegennyelv-tudási pótlékra jogosító 

nyelvismeret, ügyviteli vizsga 

 12  1.B.4.  gazdasági hivatal 

főosztályvezető-helyettese 

(tisztviselő) 

 III  a gazdasági vezetőre vonatkozó képesítési 

követelményeket meghatározó jogszabályban 

foglalt szakképzettség és szakmai gyakorlat, 

ügyviteli vizsga 

 13  1.B.5.  elnöki (vezetői) 

titkárságvezető- 

helyettes (tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább egy idegennyelv-tudási pótlékra 

jogosító nyelvismeret, legalább öt év szakmai 

gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 14  1.B.6.  sajtó főosztályvezető-

helyettes 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább egy idegennyelv-tudási pótlékra 

jogosító nyelvismeret, legalább öt év szakmai 

gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 15  1.C.1.  osztályvezető 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább három év szakmai gyakorlat, 

ügyviteli vizsga 

 16  1.C.2.  informatikai osztályvezető 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább három év szakmai gyakorlat, angol 

idegennyelv- 

tudási pótlékra jogosító nyelvismeret, 

ügyviteli vizsga 

 17  1.C.3.  gazdasági hivatal 

osztályvezetője (tisztviselő) 

 III  a gazdasági vezetőre vonatkozó képesítési 

követelményeket meghatározó jogszabályban 

foglalt szakképzettség és szakmai gyakorlat, 

ügyviteli vizsga 

 18  1.C.4.A.  elnöki (vezetői) 

titkárságvezető1. (tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább egy idegennyelv-tudási pótlékra 

jogosító nyelvismeret, legalább három év 

szakmai gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 19  1.C.4.B.  elnöki (vezetői) 

titkárságvezető2. (tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, szakirányú 

felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítés, 

legalább három év szakmai gyakorlat, 

ügyviteli vizsga 

 20  1.C.5.  belső ellenőrzési vezető 

(tisztviselő) 

 III  a belső ellenőrzési vezetőre vonatkozó 

képesítési követelményeket meghatározó 



jogszabályban foglalt szakképzettség, 

legalább öt 

év szakmai gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 21  1.C.6.  nemzetközi kapcsolatok 

osztályvezetője (tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább két idegen nyelv legalább középfokú 

idegennyelv- 

tudási pótlékra jogosító ismerete, legalább 

három év szakmai gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 22  1.C.7.  sajtó osztályvezető 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább egy idegennyelv-tudási pótlékra 

jogosító nyelvismeret, legalább három év 

szakmai gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 23  1.D.1.  osztályvezető-helyettes 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább három év szakmai gyakorlat, 

ügyviteli vizsga 

 24  1.D.2.  informatikai osztályvezető- 

helyettes (tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

angol idegennyelv-tudási pótlékra jogosító 

nyelvismeret, legalább három év szakmai 

gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 25  1.D.3.  gazdasági hivatal 

osztályvezető- 

helyettese (tisztviselő) 

 III  a gazdasági vezetőre vonatkozó képesítési 

követelményeket meghatározó jogszabályban 

foglalt szakképzettség és szakmai gyakorlat, 

ügyviteli vizsga 

 26  1.D.4.A.  elnöki (vezetői) 

titkárságvezető- 

helyettes1. (tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább egy idegennyelv-tudási pótlékra 

jogosító nyelvismeret, legalább három év 

szakmai gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 27  1.D.4.B.  elnöki (vezetői) 

titkárságvezető- 

helyettes2. (tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, szakirányú 

felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítés, 

legalább három év szakmai gyakorlat, 

ügyviteli vizsga 

 28  1.D.5.  nemzetközi kapcsolatok 

osztályvezető-helyettese 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább két idegen nyelv legalább középfokú 

idegennyelv- 

tudási pótlékra jogosító ismerete, legalább 

három év szakmai gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 29  1.D.6.  sajtó osztályvezető-helyettes 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább egy idegennyelv-tudási pótlékra 

jogosító nyelvismeret, legalább három év 

szakmai gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 30  1. E.1.A.  csoportvezető1. (tisztviselő)  III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább három év szakmai gyakorlat, 

ügyviteli vizsga 

 31  1.E.1.B.  csoportvezető2. (tisztviselő)  IV  szakirányú középfokú iskolai végzettség, 

vagy középfokú iskolai végzettség és 

szakirányú felsőfokú vagy emelt szintű vagy 

középfokú szakképesítés, legalább három év 

szakmai gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 32  1.E.2.A.  informatikai csoportvezető1. 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább három év szakmai gyakorlat, angol 

idegennyelv- 

tudási pótlékra jogosító nyelvismeret, 

ügyviteli vizsga 

 33  1.E.2.B.  informatikai csoportvezető2. 

(tisztviselő) 

 IV  szakirányú középfokú iskolai végzettség, 

legalább három év szakmai gyakorlat, angol 



idegennyelv- 

tudási pótlékra jogosító nyelvismeret, 

ügyviteli vizsga 

 34  1.F.1.A.  csoportvezető-helyettes1. 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább három év szakmai gyakorlat, 

ügyviteli vizsga 

 35  1.F.1.B.  csoportvezető-helyettes2. 

(tisztviselő) 

 IV  szakirányú középfokú iskolai végzettség, 

vagy középfokú iskolai végzettség és 

szakirányú felsőfokú vagy emelt szintű vagy 

középfokú szakképesítés, legalább három év 

szakmai gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 36  1.F.2.A.  elnöki (vezetői)  

irodavezető1. (tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

okirattal igazolt gépírástudás, legalább három 

év szakmai gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 37  1.F.2.B.  elnöki (vezetői)  

irodavezető2. (tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, okirattal igazolt 

gépírástudás, legalább három év szakmai 

gyakorlat, ügyviteli vizsga 

2. A bírósági vezetőkhöz, az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez, 

elnökhelyetteseihez és főosztályvezetőihez kapcsolódó munkakörök betöltéséhez 

szükséges képesítési feltételek 

   A  B  C  D 

 1  Munkaköri 

szám 

 Munkakör megnevezés  Fizetési 

osztály 

 Képesítési feltétel 

 2  2.A.1.  főtanácsadó 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

ügyviteli vizsga 

 3  2.A.2.A.  tanácsadó1. (tisztviselő)  III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

ügyviteli vizsga 

 4  2.A.2.B.  tanácsadó2. (tisztviselő)  IV  szakirányú középfokú iskolai végzettség, 

ügyviteli vizsga 

 5  2.B.1.  bírósági titkár  I  jogász vagy okleveles jogász szakképzettség, 

jogi szakvizsga, ügyviteli vizsga 

 6  2.B.2.  bírósági fogalmazó  II  jogász vagy okleveles jogász szakképzettség, 

ügyviteli vizsga 

 7  2.B.3.  bírósági ügyintéző 

(tisztviselő) 

 III  jogász vagy okleveles jogász szakképzettség, 

vagy igazgatásszervező vagy igazságügyi 

szervező vagy igazságügyi igazgatásszervező 

vagy igazságügyi ügyintéző főiskolai 

végzettség, ügyviteli vizsga 

 8  2.B.4.  jogi ügyintéző 

(tisztviselő) 

 III  jogász vagy okleveles jogász szakképzettség, 

ügyviteli vizsga 

 9  2.C.1.A.  elnöki (vezetői) titkár1. 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

három év szakmai gyakorlat, legalább egy 

idegennyelv- 

tudási pótlékra jogosító nyelvismeret, 

ügyviteli vizsga 

 10  2.C.1.B.  elnöki (vezetői) titkár2. 

(tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, szakirányú 

középfokú szakképesítés, három év szakmai 

gyakorlat, legalább egy idegennyelv-tudási 

pótlékra jogosító nyelvismeret, ügyviteli 

vizsga 

 11  2.C.2.  elnöki (vezetői) ügykezelő 

(írnok) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, okirattal igazolt 

gépírástudás, ügyviteli vizsga 



 12  2.C.3.  elnöki (vezetői) ügyintéző 

(tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, okirattal igazolt 

gépírástudás, legalább három év szakmai 

gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 13  2.D.1.  elnöki (vezetői) irodai 

ügyintéző 

(tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, három év 

szakmai gyakorlat, okirattal igazolt 

gépírástudás, ügyviteli vizsga 

 14  2.D.2.  elnöki (vezetői) irodakezelő 

(írnok) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, ügyviteli vizsga 

 15  2.E.1.  belső ellenőr 

(tisztviselő) 

 III  a belső ellenőrre vonatkozó képesítési 

követelményeket meghatározó jogszabályban 

foglalt szakképzettség és szakmai gyakorlat, 

ügyviteli vizsga 

 16  2.F.1.  hivatalsegéd 

(fizikai dolgozó) 

 -  általános iskolai végzettség 

3. Bírói feladatkörhöz kapcsolódó munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési 

feltételek 

   A  B  C  D 

 1  Munkaköri 

szám 

 Munkakör megnevezés  Fizetési 

osztály 

 Képesítési feltétel 

 2  3.A.1.  bírósági titkár  I  jogász vagy okleveles jogász szakképzettség, 

jogi szakvizsga, ügyviteli vizsga 

 3  3.B.1.  bírósági fogalmazó  II  jogász vagy okleveles jogász szakképzettség, 

ügyviteli vizsga 

 4  3.C.1.  bírósági ügyintéző 

(tisztviselő) 

 III  jogász vagy okleveles jogász szakképzettség, 

vagy igazgatásszervező vagy igazságügyi 

szervező vagy igazságügyi igazgatásszervező 

vagy igazságügyi ügyintéző főiskolai 

végzettség, ügyviteli vizsga 

 5  3.D.1.  jogi ügyintéző 

(tisztviselő) 

 III  jogász vagy okleveles jogász szakképzettség, 

ügyviteli vizsga 

 6  3.E.1.A.  jegyzőkönyvvezető 

(tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, okirattal igazolt 

gépírástudás, legalább három év szakmai 

gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 7  3.E.1.B.  jegyzőkönyvvezető (írnok)  IV  középfokú iskolai végzettség, okirattal igazolt 

gépírástudás, ügyviteli vizsga 

 8  3.F.1.A.  cégszerkesztő 

(tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, okirattal igazolt 

gépírástudás, legalább három év szakmai 

gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 9  3.F.1.B.  cégszerkesztő 

(írnok) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, okirattal igazolt 

gépírástudás, ügyviteli vizsga 

 10  3.G.1.  leíró 

(írnok) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, okirattal igazolt 

gépírástudás, ügyviteli vizsga 

 11  3.H.1.  törvényszéki szakértői 

szaktanácsadó (tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább öt év szakmai gyakorlat, ügyviteli 

vizsga 

4. A bíróságok és Országos Bírósági Hivatal irodáihoz és irattáraihoz kapcsolódó 

vezetői és egyéb munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételek 

   A  B  C  D 



 1  Munkaköri 

szám 

 Munkakör megnevezés  Fizetési 

osztály 

 Képesítési feltétel 

 2  4.A.1.A.  irodavezető1. (tisztviselő)  III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább három év szakmai gyakorlat, 

ügyviteli vizsga 

 3  4.A.1.B.  irodavezető2. (tisztviselő)  IV  középfokú iskolai végzettség, legalább három 

év szakmai gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 4  4.A.2.A.  titkos ügykezelő 

irodavezető1. (tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább három év szakmai gyakorlat, titkos 

ügykezelői vizsga, ügyviteli vizsga 

 5  4.A.2.B.  titkos ügykezelő 

irodavezető2. (tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, legalább három 

év szakmai gyakorlat, titkos ügykezelői 

vizsga, ügyviteli vizsga 

 6  4.B.1.  irodai ügyintéző 

(tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, legalább három 

év szakmai gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 7  4.B.2.  titkos ügykezelő irodai 

ügyintéző (tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, legalább három 

év szakmai gyakorlat, titkos ügykezelői 

vizsga, ügyviteli vizsga 

 8  4.C.1.  irodakezelő 

(írnok) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, ügyviteli vizsga 

 9  4.D.1.A.  irattárvezető1. (tisztviselő)  III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy 

felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú 

felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítés, 

legalább három év szakmai gyakorlat, 

ügyviteli vizsga 

 10  4.D.1.B.  irattárvezető2. (tisztviselő)  IV  középfokú iskolai végzettség és szakirányú 

felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítés, 

legalább három év szakmai gyakorlat, 

ügyviteli vizsga 

 11  4.D.2.  irattáros 

(tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség és szakirányú 

felsőfokú vagy emelt szintű vagy középfokú 

szakképesítés, ügyviteli vizsga 

 12  4.D.3.  irattárkezelő 

(írnok) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, ügyviteli vizsga 

 13  4.E.1.  hivatalsegéd 

(fizikai dolgozó) 

 -  általános iskolai végzettség 

5. A bírósági végrehajtáshoz kapcsolódó vezetői és egyéb munkakörök 

betöltéséhez szükséges képesítési feltételek 

   A  B  C  D 

 1  Munkaköri 

szám 

 Munkakör megnevezés  Fizetési 

osztály 

 Képesítési feltétel 

 2  5.A.1.A.  törvényszéki végrehajtók 

csoportvezetője1. (tisztviselő) 

 III  jogász vagy okleveles jogász szakképzettség, 

jogi szakvizsga, ügyviteli vizsga 

 3  5.A.1.B.  törvényszéki végrehajtók 

csoportvezetője2. (tisztviselő) 

 III  jogász vagy okleveles jogász szakképzettség, 

végrehajtói szakvizsga, legalább kétéves 

végrehajtó-helyettesi gyakorlat, ügyviteli 

vizsga 

 4  5.A.1.C.  törvényszéki végrehajtók 

csoportvezetője3. (tisztviselő) 

 III  jogász vagy okleveles jogász szakképzettség, 

jogi szakvizsga, végrehajtói szakvizsga, 

ügyviteli vizsga 

 5  5.A.1.D.  törvényszéki végrehajtók 

csoportvezetője4. (tisztviselő) 

 III  a megyei bírósági - 2012. január 1-jét 

követően törvényszéki - végrehajtóra 



vonatkozó képesítési követelményeket 

meghatározó jogszabályban foglalt 2013. 

január 1-jét megelőzően hatályos képesítési 

követelmények 

 6  5.A.1.E.  törvényszéki végrehajtók 

csoportvezetője5. (tisztviselő) 

 IV  a megyei bírósági végrehajtóra vonatkozó 

képesítési követelményeket meghatározó 

jogszabályban foglalt 2006. szeptember 1-jét 

megelőzően hatályos képesítési 

követelmények 

 7  5.B.1.A.  törvényszéki végrehajtó1. 

(tisztviselő) 

 III  jogász vagy okleveles jogász szakképzettség, 

jogi szakvizsga, ügyviteli vizsga 

 8  5.B.1.B.  törvényszéki végrehajtó2. 

(tisztviselő) 

 III  jogász vagy okleveles jogász szakképzettség, 

végrehajtói szakvizsga, legalább kétéves 

végrehajtó-helyettesi gyakorlat, ügyviteli 

vizsga 

 9  5.B.1.C.  törvényszéki végrehajtó3. 

(tisztviselő) 

 III  jogász vagy okleveles jogász szakképzettség, 

jogi szakvizsga, végrehajtói szakvizsga, 

ügyviteli vizsga 

 10  5.B.1.D.  törvényszéki végrehajtó4. 

(tisztviselő) 

 III  a megyei bírósági - 2012. január 1-jét 

követően törvényszéki - végrehajtóra 

vonatkozó képesítési követelményeket 

meghatározó jogszabályban foglalt 2013. 

január 1-jét megelőzően hatályos képesítési 

követelmények 

 11  5.B.1.E.  törvényszéki végrehajtó5. 

(tisztviselő) 

 IV  a megyei bírósági végrehajtóra vonatkozó 

képesítési követelményeket meghatározó 

jogszabályban foglalt 2006. szeptember 1-jét 

megelőzően hatályos képesítési 

követelmények 

 12  5.B.2.A.  törvényszéki végrehajtó- 

helyettes1. (tisztviselő) 

 III  jogász vagy okleveles jogász szakképzettség, 

jogi szakvizsga, ügyviteli vizsga 

 13  5.B.2.B.  törvényszéki végrehajtó- 

helyettes2. (tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, végrehajtói 

szakvizsga, egyéves végrehajtó-jelölti 

gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 14  5.B.2.C.  törvényszéki végrehajtó- 

helyettes3. (tisztviselő) 

 III  jogász vagy okleveles jogász szakképzettség, 

jogi szakvizsga, végrehajtói szakvizsga, 

ügyviteli vizsga 

 15  5.B.3.  törvényszéki végrehajtójelölt 

(tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, ügyviteli 

vizsga 

 16  5.B.4.A.  végrehajtási ügyintéző1. 

(tisztviselő) 

 III  felsőfokú iskolai végzettség, végrehajtási 

ügyintézői vizsga, ügyviteli vizsga 

 17  5.B.4.B.  végrehajtási ügyintéző2. 

(tisztviselő) 

 III  jogász vagy okleveles jogász szakképzettség, 

jogi szakvizsga, végrehajtási ügyintézői 

vizsga, ügyviteli vizsga 

 18  5.B.4.C.  végrehajtási ügyintéző3. 

(tisztviselő) 

 III  a végrehajtási ügyintézőre vonatkozó 

képesítési követelményeket meghatározó 

jogszabályban foglalt 2011. február 1-jét 

megelőzően hatályos képesítési 

követelmények 

 19  5.B.4.D.  végrehajtási ügyintéző4. 

(tisztviselő) 

 IV  a végrehajtási ügyintézőre vonatkozó 

képesítési követelményeket meghatározó 

jogszabályban foglalt 2006. szeptember 1-jét 

megelőzően hatályos képesítési 

követelmények 



 20  5.C.1.  bírósági titkár  I  jogász vagy okleveles jogász szakképzettség, 

jogi szakvizsga, ügyviteli vizsga 

 21  5.D.1.  hivatalsegéd 

(fizikai dolgozó) 

 -  általános iskolai végzettség 

6. A bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban működő igazgatási 

egységekben vagy a szakirányú feladatokhoz kapcsolódó vezetői és egyéb 

munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételek 

   A  B  C  D 

 1  Munkaköri 

szám 

 Munkakör megnevezés  Fizetési 

osztály 

 Képesítési feltétel 

 2  6.A.1.A.  pénzügyi, számviteli és 

költségvetési ügyintéző 1. 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

ügyviteli vizsga 

 3  6.A.1.B.  pénzügyi, számviteli és 

költségvetési ügyintéző 2. 

(tisztviselő) 

 IV  szakirányú középfokú iskolai végzettség, 

vagy középfokú iskolai végzettség és 

szakirányú középfokú szakképesítés, 

ügyviteli vizsga 

 4  6.A.2.A.  könyvelő1. (tisztviselő)  III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

mérlegképes könyvelői vagy ezzel 

egyenértékű szakképesítés, ügyviteli vizsga 

 5  6.A.2.B.  könyvelő2. (tisztviselő)  IV  középfokú iskolai végzettség, mérlegképes 

könyvelői vagy ezzel egyenértékű 

szakképesítés, ügyviteli vizsga 

 6  6.A.3.  letétkezelő 

(tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, ügyviteli 

vizsga 

 7  6.A.4.  bűnjelkezelő 

(tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, ügyviteli 

vizsga 

 8  6.A.5.  pénztáros 

(tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, ügyviteli 

vizsga 

 9  6.B.1.A.  személyügyi ügyintéző 1. 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

ügyviteli vizsga 

 10  6.B.1.B.  személyügyi ügyintéző 2. 

(tisztviselő) 

 IV  szakirányú középfokú iskolai végzettség, 

vagy középfokú iskolai végzettség és 

szakirányú felsőfokú vagy emelt szintű vagy 

középfokú szakképesítés, ügyviteli vizsga 

 11.         

 12  6.C.2.  jogi ügyintéző 

(tisztviselő) 

 III  jogász vagy okleveles jogász szakképzettség, 

ügyviteli vizsga 

 13  6.C.3.  közbeszerzési ügyintéző 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

ügyviteli vizsga 

 14  6.D.1.  könyvtárvezető 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább három év szakmai gyakorlat, 

ügyviteli vizsga 

 15  6.D.2.  könyvtáros 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

ügyviteli vizsga 

 16  6.D.3.  segédkönyvtáros 

(tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, szakirányú 

középfokú szakképesítés, ügyviteli vizsga 

 17  6.E.1.  sajtótitkár 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább egy idegennyelv-tudási pótlékra 

jogosító nyelvismeret, ügyviteli vizsga 

 18  6.F.1.A.  nemzetközi kapcsolatok 

ügyintézője1. (tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

legalább két idegen nyelv legalább középfokú 



idegennyelv- 

tudási pótlékra jogosító ismerete, ügyviteli 

vizsga 

 19  6.F.1.B.  nemzetközi kapcsolatok 

ügyintézője2. (tisztviselő) 

 IV  szakirányú középfokú iskolai végzettség, 

legalább két idegennyelv-tudási pótlékra 

jogosító nyelvismeret, ügyviteli vizsga 

 20  6.G.1.  létesítményi főmérnök 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

ügyviteli vizsga 

 21  6.G.2.A.  műszaki ügyintéző 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

ügyviteli vizsga 

 22  6.G.2.B.  műszaki ügyintéző 

(tisztviselő) 

 IV  szakirányú középfokú iskolai végzettség, 

vagy középfokú iskolai végzettség és 

szakirányú felsőfokú vagy emelt szintű 

szakképesítés, ügyviteli vizsga 

 23  6.G.3.  műszaki ügykezelő 

(írnok) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, ügyviteli 

vizsga 

 24  6.G.4.  gondnok 

(tisztviselő) 

 IV  műszaki vagy technikusi középfokú iskolai 

végzettség, ügyviteli vizsga 

 25  6.G.5.  anyagbeszerző 

(tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, járművezetésre 

jogosító okmány, ügyviteli vizsga 

 26  6.G.6.  raktáros 

(tisztviselő) 

 IV  szakirányú középfokú iskolai végzettség, 

vagy középfokú iskolai végzettség és 

szakirányú középfokú szakképesítés, 

ügyviteli vizsga 

 27  6.G.7.  biztonságtechnikai szakértő 

(tisztviselő) 

 III  főiskolai szakmérnök biztonságszervező 

szakon, vagy biztonságtechnikai mérnök 

felsőfokú iskolai végzettség, legalább öt év 

szakmai gyakorlat, ügyviteli vizsga 

 28  6.H.1.A.  informatikai 

infrastruktúra üzemeltető és 

fejlesztő 1. 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

angol idegennyelv-tudási pótlékra jogosító 

nyelvismeret, ügyviteli vizsga 

 29  6.H.1.B.  informatikai infrastruktúra 

üzemeltető és fejlesztő 2. 

(tisztviselő) 

 IV  szakirányú középfokú iskolai végzettség, 

vagy középfokú iskolai végzettség és 

felsőfokú vagy emelt szintű vagy középfokú 

informatikai szakképesítés, ügyviteli vizsga 

 30  6.H.2.A.  informatikai 

alkalmazások üzemeltető és 

fejlesztő1. 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

angol idegennyelv-tudási pótlékra jogosító 

nyelvismeret, ügyviteli vizsga 

 31  6.H.2.B.  informatikai 

alkalmazások üzemeltető és 

fejlesztő2. 

(tisztviselő) 

 IV  szakirányú középfokú iskolai végzettség, 

vagy középfokú iskolai végzettség és 

felsőfokú vagy emelt szintű vagy középfokú 

informatikai szakképesítés, ügyviteli vizsga 

 32  6.H.3.  informatikai biztonsági 

felelős 

(tisztviselő) 

 III  az informatikai biztonsági felelősre 

vonatkozó képesítési követelményeket 

meghatározó jogszabályban előírt képesítési 

feltételek, ügyviteli vizsga 

 33  6.H.4.A.  informatikai rendszergazda1. 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

angol idegennyelv-tudási pótlékra jogosító 

nyelvismeret, ügyviteli vizsga 

 34  6.H.4.B.  informatikai rendszergazda2. 

(tisztviselő) 

 IV  szakirányú középfokú iskolai végzettség, 

vagy középfokú iskolai végzettség és 

felsőfokú vagy emelt szintű vagy középfokú 

informatikai szakképesítés, ügyviteli vizsga 



 35  6.H.5.A.  informatikai ügyintéző1. 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

angol idegennyelv-tudási pótlékra jogosító 

nyelvismeret, ügyviteli vizsga 

 36  6.H.5.B.  informatikai ügyintéző2. 

(tisztviselő) 

 IV  szakirányú középfokú iskolai végzettség, 

vagy középfokú iskolai végzettség és 

felsőfokú vagy emelt szintű vagy középfokú 

informatikai szakképesítés, ügyviteli vizsga 

 37  6.I.1.A.  oktatásszervező1. (tisztviselő)  III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

ügyviteli vizsga 

 38  6.I.1.B.  oktatásszervező2. (tisztviselő)  IV  középfokú iskolai végzettség és szakirányú 

felsőfokú vagy emelt szintű vagy középfokú 

szakképesítés, ügyviteli vizsga 

 39  6.J.1.A.  tűz- és munkavédelmi felelős 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

tűzvédelmi és munkavédelmi szakképesítés, 

ügyviteli vizsga 

 40  6.J.1.B.  tűz- és munkavédelmi felelős 

(tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, tűzvédelmi és 

munkavédelmi szakképesítés, ügyviteli vizsga 

 41  6.K.1.A.  foglalkozás-egészségügyi 

alkalmazott1. 

(tisztviselő) 

 III  foglalkozás-orvostan szakorvosi végzettség 

vagy szakorvosi végzettség és üzemorvostan 

szakorvosi szakképesítés, ügyviteli vizsga 

 42  6.K.1.B.  foglalkozás-egészségügyi 

alkalmazott2. 

(tisztviselő 

 III  ápoló, okleveles ápoló vagy diplomás ápoló 

felsőfokú iskolai végzettség, ügyviteli vizsga 

 43  6.K.1.C.  foglalkozás-egészségügyi 

alkalmazott3. 

(tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, ápoló vagy 

üzemi ápoló vagy foglalkozás-egészségügyi 

szakápoló szakképesítés, ügyviteli vizsga 

 44  6.L.1.A.  statisztikus1. (tisztviselő)  III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

ügyviteli vizsga 

 45  6.L.1.B.  statisztikus2. (tisztviselő)  IV  szakirányú középfokú iskolai végzettség, 

vagy középfokú iskolai végzettség és 

szakirányú felsőfokú vagy emelt szintű vagy 

középfokú szakképesítés, ügyviteli vizsga 

 46  6.M.1.  kontroller 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

ügyviteli vizsga 

 47  6.N.1.  projekt ügyintéző 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

ügyviteli vizsga 

7. A bírósági szervezet és az Országos Bírósági Hivatal létesítményei 

üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó vezetői és egyéb munkakörök 

betöltéséhez szükséges képesítési feltételek 

   A  B  C  D 

 1  Munkaköri 

szám 

 Munkakör megnevezés  Fizetési 

osztály 

 Képesítési feltétel 

 2  7.A.1.  gondnok 

(tisztviselő) 

 IV  műszaki vagy technikusi középfokú iskolai 

végzettség, ügyviteli vizsga 

 3  7.B.1.  anyagbeszerző 

(tisztviselő) 

 IV  középfokú iskolai végzettség, járművezetésre 

jogosító okmány, ügyviteli vizsga 

 4  7.B.2.  raktáros 

(tisztviselő) 

 IV  szakirányú középfokú iskolai végzettség, 

vagy középfokú iskolai végzettség és 

szakirányú középfokú szakképesítés, ügyviteli 

vizsga 

 5  7.B.3.  anyagmozgató 

(fizikai dolgozó) 

 -  általános iskolai végzettség 



 6  7.C.1.  műhelyvezető 

(fizikai dolgozó) 

 -  szakiskolai vagy szakirányú középfokú 

iskolai végzettség, vagy középfokú iskolai 

végzettség és szakirányú középfokú 

szakképesítés, legalább három év szakmai 

gyakorlat 

 7  7.C.2.  szakipari alkalmazott 

(fizikai dolgozó) 

 -  szakiskolai vagy szakirányú középfokú 

iskolai végzettség, vagy középfokú iskolai 

végzettség és szakirányú középfokú 

szakképesítés 

 8  7.D.1.  gépjárművezető 

(fizikai dolgozó) 

 -  általános iskolai végzettség, járművezetésre 

jogosító okmány 

 9  7.E.1.  recepcióvezető 

(fizikai dolgozó) 

 -  vendéglátó-ipari vagy kereskedelmi vagy 

idegenforgalmi felsőfokú iskolai végzettség, 

angol vagy német idegennyelv-tudási pótlékra 

jogosító nyelvismeret 

 10  7.E.2.  recepciós 

(fizikai dolgozó) 

 -  vendéglátó-ipari vagy kereskedelmi vagy 

idegenforgalmi középfokú iskolai végzettség, 

angol vagy német idegennyelv-tudási pótlékra 

jogosító nyelvismeret 

 11  7.F.1.  rendészeti vezető 

(fizikai dolgozó) 

 -  általános iskolai végzettség, vagyonőri vagy 

vagyonbiztonsági szakképesítés, legalább 

három év szakmai gyakorlat 

 12  7.F.2.  rendész 

(fizikai dolgozó) 

 -  általános iskolai végzettség, vagyonőri vagy 

vagyonbiztonsági szakképesítés 

 13  7.G.1.  portás 

(fizikai dolgozó) 

 -  általános iskolai végzettség 

 14  7.H.1.  üzemeltetési vezető 

(fizikai dolgozó) 

 -  vendéglátó-ipari vagy kereskedelmi vagy 

idegenforgalmi felsőfokú iskolai végzettség 

 15  7.H.2.  étteremvezető 

(fizikai dolgozó) 

 -  vendéglátó-ipari vagy kereskedelmi vagy 

idegenforgalmi felsőfokú iskolai végzettség 

 16  7.H.3.  szakács 

(fizikai dolgozó) 

 -  általános iskolai végzettség, szakács 

szakképesítés 

 17  7.H.4.  felszolgáló 

(fizikai dolgozó) 

 -  általános iskolai végzettség, felszolgáló vagy 

vendéglátó-ipari szakképesítés 

 18  7.I.1.  szállodai gondnok 

(fizikai dolgozó) 

 -  vendéglátó-ipari vagy kereskedelmi vagy 

idegenforgalmi középfokú iskolai végzettség, 

vagy középfokú iskolai végzettség és 

szakirányú középfokú szakképesítés 

 19  7.J.1.  takarító 

(fizikai dolgozó) 

 -  általános iskolai végzettség 

 20  7.K.1.  mosogató 

(fizikai dolgozó) 

 -  általános iskolai végzettség 

 21  7.L.1.  úszómester 

(fizikai dolgozó) 

 -  általános iskolai végzettség, úszómesteri 

vagy uszodamesteri vizsga 

 22  7.M.1.  rendezvényszervező 

(tisztviselő) 

 III  szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, 

ügyviteli vizsga 

 23  7.N.1.  nyomdász 

(fizikai dolgozó) 

 -  műszaki vagy nyomdász vagy informatikai 

középfokú iskolai végzettség 

 24  7.O.1.  telefonközpont-kezelő 

(fizikai dolgozó) 

 -  általános iskolai végzettség 

 25  7.P.1.  betanított munkás 

(fizikai dolgozó) 

 -  általános iskolai végzettség 

 26  7.P.2.  segédmunkás 

(fizikai dolgozó) 

 -  általános iskolai végzettség 

 


