1. sz. Melléklet
TÁJÉKOZTATÓ
A közigazgatási perekhez és egyéb közigazgatási bírósági eljárásokhoz kapcsolódó
új jogorvoslati fórumrendszer kommunikációjához kapcsolódó feladatokról, azok
megoszlásáról és forrásairól

A változások megfelelő, helyi szintű kommunikációja elsődlegesen a közigazgatási
kollégiummal rendelkező 8 törvényszék, valamint a Fővárosi Ítélőtábla feladata. A
többi törvényszék és ítélőtábla kommunikációs feladata csak követő jellegű, illetve
egy esetleges megkeresés esetén merülhet fel. E kommunikációban a tájékoztatásnak
tárgyilagosnak és egyben az ügyfelek számára megnyugtatónak kell lennie.
Az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló
2021. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) által előidézett változások
kommunikációjához kapcsolódó alapvető feladatok az alábbiak:
1. A közigazgatási kollégiummal működő 8 törvényszéknek és a Fővárosi
Ítélőtáblának tájékoztatást kell adnia az alapvető változásokról, különösen
o

a közigazgatási pereket, nemperes és egyéb közigazgatási bírósági
eljárásokat érintő általános fellebbviteli fórum változásáról
• a közigazgatási perekhez, közigazgatási nemperes és egyéb
közigazgatási bírósági eljárásokhoz kapcsolódó jogorvoslati
eljárások új fórumrendszeréről,
• a másodfokú fórum országos területi illetékességéről,
• az új, általános fellebbezési fórumhoz hozzáférésről (Fővárosi
Ítélőtábla elérhetősége, az e fórum előtti eljárásban a képviselet
kérdése),
• a fórumrendszert érintő változás időbeliségéről és
• a konkrét jogorvoslati lehetőségeket illetően arról, hogy a 2022.
február 28-ig előterjesztett fellebbezéseket még a Kúria, az ezt
követően előterjesztett fellebbezéseket már a Fővárosi Ítélőtábla
bírálja el.

A feladat megvalósításában érintettek köre:
•
•

mind a 8, közigazgatási kollégiummal működő törvényszék általánosan és
a fellebbezési eljárásokra felkészülés és az ítélőtáblai közigazgatási kollégium
felállítása tekintetében a Fővárosi Ítélőtábla.
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Ajánlás:
A Fővárosi Ítélőtábla és az OBH országos kommunikációjának tartalmára - a megjelenési
források megjelölésével - célszerű a törvényszékeknek is hivatkoznia.

2. A közigazgatási ügyeket érintő kommunikációhoz kapcsolódó konkrét feladatok:
•

a közigazgatási bírósági változásokat összefoglaló vízjeles tájékoztató
kihelyezése olyan helyeken, ahol azt a felek és jogi képviselők láthatják,

•

az ügyfelek tájékoztatása érdekében az ügyfélsegítőben/irodákban a
közérthető tájékoztatók elhelyezése (szóróanyagok, ún. flyerek), és a
munkatársak felkészítése a tájékoztatás adására.

A tájékoztatások szakmai forrása:
•

a mellékelt anyagok,

•

a további szakmai tartalomra támogatás kérhető a közigazgatási kollégiumok
vezetőitől.
***
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