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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
21/2017. (XII. 29.) OBH utasítása
egyes OBH utasítások új eljárási kódexek miatti módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő
normatív utasítást adom ki:
1. §
(1) A bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és feldolgozásáról szóló 8/2003. OIT szabályzat
(a továbbiakban: statisztikai szabályzat) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(2) A szabályzat rendelkezéseit egyaránt alkalmazni kell a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény, a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény
végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet, valamint az éves országos
statisztikai adatszolgáltatási programok (a továbbiakban: OSAP) jóváhagyásáról szóló
kormányrendelet alapján történő statisztikai adatszolgáltatásra, valamint az OBH által
elrendelt – a bíróságok, illetve a bírák munkájával kapcsolatos – adatok gyűjtésére,
feldolgozására, értékelésére.”
(2) A statisztikai szabályzat 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A bíróságok igazgatási tevékenységéhez a bírói munkateher, valamint a bírósági
titkárok tevékenységének mérése céljára az alábbi egyéni adatszolgáltatással kapcsolatos
jelentéseket kell készíteni:
1. járásbírósági és törvényszéki bíró egyéni havi adatszolgáltatása elsőfokú ügyekben, büntető
és katonai ügyszakban,
2. járásbírósági és törvényszéki bírák egyéni havi adatszolgáltatása elsőfokú ügyekben,
civilisztikai ügyszakban,
3. törvényszéki bírák (másodfokú tanácselnökök) és ítélőtáblai bírák (tanácselnökök) egyéni
havi adatszolgáltatása,
4. törvényszéki bírák és ítélőtáblai büntető másodfokú tanácsok havi adatszolgáltatása,
5. törvényszéki bírák és ítélőtáblai civilisztikai másodfokú tanácsok havi adatszolgáltatása,
6. járásbíróság összesített havi adatai büntető és civilisztikai ügyszakonként,
7. a járásbíróságok összesített havi adatai büntető ügyszakban a tárgyalások elnapolásáról és
elhalasztásáról,
8. a járásbíróságok összesített havi adatai a tárgyalások elhalasztásáról civilisztikai
ügyszakban,
9. törvényszékek elsőfokú tanácsainak összesített havi adatai büntető katonai és civilisztikai
ügyszakban,
10. a törvényszékek és az ítélőtáblák másodfokú tanácsainak összesített havi adatai büntető és
civilisztikai ügyszakban,
11. a törvényszékek összesített havi adatai a tárgyalások elnapolásáról és elhalasztásáról
büntető ügyszakban elsőfokon,
12. a törvényszékek összesített havi adatai a tárgyalások elhalasztásáról civilisztikai
ügyszakban elsőfokon,
13. a törvényszékek és az ítélőtáblák másodfokú tanácsainak összesített havi adatai büntető
ügyszakban a tárgyalások elnapolásáról és elhalasztásáról,
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14. a törvényszékek és az ítélőtáblák másodfokú tanácsainak összesített havi adatai a
tárgyalások elhalasztásáról civilisztikai ügyszakban,
15. összesített havi adatszolgáltatás a tanácselnökök/bírák másodfokú tevékenységéről,
16. a bírósági titkárok havi egyéni adatszolgáltatása,
17. bírák és a kijelölt bírósági titkárok havi egyéni adatszolgáltatása szabálysértési
ügyszakban,
18. bírói adatszolgáltatás a másodfokú szabálysértési ügyekben,
19. a bírósági titkárok bíróságonként összesített havi egyéni adatszolgáltatása.
(2) A Kúria jogorvoslati és jogegységi tanácsainak összesített havi adatszolgáltatása.
(3) A törvényszék cégbírósága és a cégbírák havi és éves munkaterhének méréséhez a
szabályzat 27-28. mellékleteiben megjelölt adatokat kell szolgáltatni.
(4) A kérdőíveket és jelentéseket a szabályzat 1-38. mellékletei tartalmazzák.”
(3) A statisztikai szabályzat 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az első fokon eljáró bíróság köteles a tárgyaláson a férjnek és a feleségnek mindazon
személyi adatát megállapítani, amelyekre a statisztikai adatszolgáltatás kiterjed. A felek közös
– életben lévő – gyermekének kell tekinteni a házasság fennállása alatt született közös
gyermeket, továbbá a feleknek a házasságkötés előtt született közös gyermekét, ideértve azt
az esetet, amikor a férj apaságát jogerős bírói ítélet állapította meg, vagy apai elismerő
nyilatkozat keletkeztette az apaságot, illetve az apaság reprodukciós eljárás következménye.
Ha valamely kérdésre több válasz adása lehetséges, úgy a megfelelő válasz számát kell a
megadott rovatban feltüntetni.”
(4) A statisztikai szabályzat 17. § (1) bekezdése és az azt megelőző alcím cím helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Közigazgatási és munkaügyi bíróság ügyforgalmi statisztikai jelentése
17. § (1) A közigazgatási és munkaügyi bíróság ügyforgalmi statisztikai jelentése („KM”
minta) kitöltésénél a 15. §-ban írt közös szabályok, illetve a járásbíróság ügyforgalmi és
tevékenységi statisztikai jelentés („O” minta) kitöltésére vonatkozó rendelkezések
értelemszerűen irányadóak.”
(5) A statisztikai szabályzat a következő 27. §-sal egészül ki:
„27. § Amennyiben a bíróság a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján
járt el, a Pp-re történő hivatkozásokat a szabályzat 2017. december 31-én hatályos
rendelkezései szerint veszi figyelembe.”
(6) A statisztikai szabályzat:
1. 2. § (1) bekezdésében a „helyi (munkaügyi) bíróságokra” szövegrész helyébe a
„járásbíróságokra (kerületi, közigazgatási és munkaügyi bíróságokra)”;
2. 2. § (3) bekezdésében a „helyi (munkaügyi), a megyei bíróság” szövegrész helyébe a
„járásbíróság (közigazgatási és munkaügyi bíróság), a törvényszék”;
3. 2. § (5) bekezdésében a „Fővárosi Törvényszék, illetve megyei bíróság” szövegrész
helyébe a „törvényszék”;
4. 2. § (6) bekezdésében a „Bírósági Főosztályának” szövegrész helyébe az
„Igazgatásszervezési Főosztály Statisztikai Elemző Osztályának (a továbbiakban: SEO)”;
5. 3. § bekezdésében az „az OBH Bírósági Főosztály Statisztikai Adatgyűjtő és Elemző
Osztálya” szövegrész helyébe az „a SEO az”;
6. 5. § (5) bekezdésében a „Helyi bíróság” szövegrész helyébe a „Járásbíróság”;
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7. 5. § (5) bekezdésében a „”Mü” minta. A munkaügyi bíróság” szövegrész helyébe a „”KM”
minta. A közigazgatási és munkaügyi bíróság”;
8. 5. § (5) bekezdésében az „A megyei bírósági” szövegrész helyébe az „A törvényszék”;
9. 5. § (6) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe
az „Igazságügyi Minisztérium”, valamint a „Fővárosi Törvényszék és a törvényszékek”
szövegrész helyébe az „a törvényszékek”;
10. 5. § (8) bekezdésében az „az OBH Bírósági Főosztály Statisztikai Adatgyűjtő és Elemző
Osztályának” szövegrész helyébe az „a SEO-nak”;
11. 9. § (2) bekezdésében a „helyi (munkaügyi) bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság
(közigazgatási és munkaügyi bíróság)”, valamint a „”Mü” minta” szövegrész helyébe a
„”KM” minta”;
12. 9. § (3) bekezdésében a „helyi (munkaügyi) bíróságoktól” szövegrész helyébe a
„járásbíróságoktól (közigazgatási és munkaügyi bíróságoktól)”;
13. 9. § (5) és (9) bekezdésében az „OBH-hoz” szövegrész helyébe az „OBH-hoz
megküldeni”;
14. 9. § (7) bekezdésében a „helyi (munkaügyi) bíróságok” szövegrész helyébe a
„járásbíróságok (közigazgatási és munkaügyi bíróságok)”;
15. 15. § (1) bekezdésében a „4/2002. OIT szabályzatban” szövegrész helyébe a „17/2014.
(XII. 23.) OBH utasításban”;
16. 16. §-át megelőző alcím címben a „helyi bíróságok” szövegrész helyébe a „járásbíróság”;
17. 16. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében és 21. §-ában a „helyi bíróság” szövegrész
helyébe a „járásbíróság”;
18. 22. §-ában a „(IV - VII. rész)” szövegrész helyébe az „(V - X. rész)”;
19. 23. § (1) bekezdésében a „”Mü” szövegrész helyébe a „”KM””;
20. 23. § (6) bekezdésében a „helyi bíróságnál” szövegrész helyébe a „járásbíróságnál”;
21. 25. § (2) bekezdésében az „Az OBH Bírósági Főosztály Statisztikai Adatgyűjtő és Elemző
Osztálya” szövegrész helyébe az „A SEO”;
22. 14. mellékletének 2. pontjában, 15. mellékletének 2. pontjában és 35. mellékletének
2.pontjában a „Pp. 241. § (2) bek.” szövegrész helyébe a „Pp. 368. § (2) bekezdés”;
23. 16 - 18. mellékletében, 21 - 25. mellékletében a „Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a
„Törvényszék”;
24. 16. mellékletében a „Helyi bíróságok” szövegrész helyébe a „Járásbíróság”;
25. 18 - 20. mellékletében a „Helyi bíróságok” szövegrész helyébe a „Járásbíróság,
közigazgatási és munkaügyi bíróság”;
26. 16 – 18. mellékletében, 21 – 28. és 36. mellékletében az „AZ OIT Hivatala
Humánpolitikai Osztálya” szövegrész helyébe az „Az OBH Emberi Erőforrás Gazdálkodási
Főosztálya”;
27. 18. mellékletében a „Pp. 125. § (3) bekezdés” szövegrész helyébe a „Pp. 226. § (1)
bekezdés” és a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi”;
28. 20. mellékletében a „halasztás házassági bontóperekben [Pp. 285. § (4) bekezdés]”
szövegrész helyébe a „halasztás házassági bontóperekben” és a „munkaügyi” szövegrész
helyébe a „közigazgatási és munkaügyi”;
29. 21. és 23. mellékletében a „Megyei bíróságok” szövegrész helyébe a „Törvényszék”;
30. 27. mellékletében a „Megyei Bíróság” szövegrész helyébe az „Ítélőtábla”;
31. 29 - 30. mellékletében a „Megyei bíróság” szövegrész helyébe a „Törvényszék”;
32. 31. mellékletében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”;
33. 33. mellékletében a „Megyei bírósági” szövegrész helyébe a „Törvényszéki” és a
„munkaügyi” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi”;
34. 34. mellékletében a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „közigazgatási és munkaügyi”;
35. 35. mellékletében az „Ítélőtábla/Megyei Bíróság” szövegrész helyébe az
„Ítélőtábla/Törvényszék”;
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36. 36. mellékletében a „Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”;
37. 37 – 38. mellékletében a „Fővárosi/ Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a
„Törvényszék”
szöveg lép.
2. §
(1) A statisztikai szabályzat 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Elkobzás, illetve vagyonelkobzás önálló intézkedésként való alkalmazása esetén a „CD”, illetve „Fk” mintájú egyéni lapot ki kell állítani. Nem kell kiállítani az egyéni lapot a
büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) CVI. fejezetében írt
vagyon vagy dolog elvonása, adat hozzáférhetetlenné tétele érdekében lefolytatott eljárásban.”
(2) A statisztikai szabályzat 11. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A pótmagánvádas ügyben a vádindítvány elutasítása [Be. 794. § (1) bek.] esetén az
egyéni lapot kiállítani nem kell.”
(3) A statisztikai szabályzat 11. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A „C-D”, illetve „Fk” mintájú egyéni lapot újra ki kell állítani, ha a bíróság a korábban
próbára bocsátott elkövetővel szemben büntetést szab ki, vagy a próbaidő tartamát
meghosszabbítja, illetve fiatalkorú elkövető esetén intézkedést alkalmaz [Be. 841. § (1)
bekezdés, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 116. § (3) bekezdés].”
(4) A statisztikai szabályzat:
a) 14. mellékletének 2. pontjában, 15. mellékletének 2. pontjában és 35. mellékletének
2.pontjában a „Be. 358. § (1) bek. c) pont” szövegrész helyébe a „Be. 596. § (1) bekezdés b)
pont”;
b) 16., 21., 23. és 24. mellékletében a „Be. 534. §” szövegrész helyébe a „Be. 504. § (1)-(3)
bekezdés”;
c) 23. mellékletében a „Be. 543. §” szövegrész helyébe a „Be. 739. § (1) bekezdés”;
d) 24. mellékletében a „Be. 360. § (1) bekezdés c)-e) pont” szövegrész helyébe a „Be. 598. §
(1) bekezdés b)-c) pont és a 608. § (1) bekezdés e) pont” szöveg, a „Be. 358. § (1) bekezdés c)
pont” szövegrész helyébe a „Be. 596. § (1) bekezdés b) pont”;
e) 26. mellékletében a „Be. 361. §, Be. 393. §” szövegrész helyébe a „Be. 599. §, Be. 620. §
(1) bekezdés” szöveg, a „Be. 358. § (1) bekezdés c) pont” szövegrész helyébe a „Be. 596. §
(1) bekezdés b) pont”;
f) 28. mellékletében a „Be. 361. §” szövegrész helyébe a „Be. 599. §” szöveg, a „Be. 358. §
(1) bekezdés c) pont” szövegrész helyébe a „Be. 596. § (1) bekezdés b) pont”
szöveg lép.
3. §
(1) A bírósági eljárási cselekmények kép- és hangfelvételére, továbbítására, valamint
kezelésére szolgáló rendszer igénybevételének és használatának szabályairól szóló 1/2006.
OIT szabályzat (a továbbiakban: kép-és hangfelvételi szabályzat) 1. § a) - b) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
[A szabályzat rendelkezései a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 16. §-ában felsorolt bíróságokra és az Országos Bírósági Hivatalra (a továbbiakban:
OBH) terjednek ki. E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni:]
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„a) az eljárás során telekommunikációs eszköz használatára, az eljárási cselekmény
helyszínén és a kihallgatott személy tartózkodási helyén (elkülönített helyszín) készített képés hangfelvétel rögzítésére, továbbítására, a felvétel kezelésére [Be. 120-126. §-ai, 22/2003.
(VI. 25.) IM rendelet],
b) a bírósági eljárásban, illetőleg a nyomozási bíró eljárásában az eljárási cselekmények képvagy hangfelvevő, illetve a képet és hangot egyidejűleg felvevő berendezéssel rögzítésére
[Be. 444. §, 14/2003. (VI. 19.) IM rendelet],”
(2) A kép-és hangfelvételi szabályzat 5. § (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[Az érintett bíróságnak a felvétel iránti igényét – a bíróságon belül, illetve a bíróság és a
Hivatal vonatkozásában is a szolgálati út betartásával – a rögzíteni kívánt eljárási
cselekmény előtt – célszerűen az eljárási cselekmény kitűzésének időpontját megelőzően –
lehetőleg 30 nappal korábban (soron kívüli ügyben, vagy más fontos okból ennél rövidebb, de
a kérelem teljesíthetőségét nem akadályozó időben) írásban (e-mail, fax) kell jeleznie a
Hivatal Informatikai Főosztályára. A konkrét ügy adatain kívül [bíróság neve, címe, ügyszám,
terhelt, illetve vádlott (a továbbiakban: vádlott) neve, az ügy tárgya] meg kell jelölni:]
„g) azt, hogy az eljárási esemény során a Be. 122. §-a (1) bekezdésének melyik pontjában
említett személyek meghallgatására kerül-e sor;”
(3) A kép-és hangfelvételi szabályzat 6. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(3) Az eljárási cselekmény foganatosításának megkezdésekor a bírónak meg kell győződnie
arról, hogy a mobil készlet működőképes-e, azzal a Be. 120-126. §, illetve a Be. 444. §-ában
írt feltételeknek megfelelően megtörténhet a felvétel rögzítése, továbbítása. A
működőképességet az eljárási cselekmény során bármikor ellenőrizheti, illetve
ellenőriztetheti.”
(4) A kép-és hangfelvételi szabályzat 1- 2. mellékletében a „Be. 244/A. §-a (2) bekezdésének”
szövegrész helyébe a „Be. 122. § (1) bekezdésének” szöveg lép.
4. §
(1) A bírák vagyonnyilatkozatának átadásáról, kezeléséről és ellenőrzéséről, valamint az
abban foglalt adatok védelméről szóló 22/2012. (XI. 23.) OBH utasítás (a továbbiakban: bírói
vagyonnyilatkozat szabályzat) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vagyonnyilatkozat személyi részéhez csatolt külön nyilatkozat [a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 199. § (3) és (4)
bekezdés] akkor felel meg a teljes bizonyító erejű magánokirattal szemben támasztott
követelményeknek, ha azt a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvénynek (a
továbbiakban: Pp.) a magánokiratok alakiságára vonatkozó szabályai szerint állították ki.”
(2) A bírói vagyonnyilatkozat szabályzat 6. § (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Nem folytathat ellenőrzési eljárást,)
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„a) aki az eljárás alá vont bírónak/kijelölt titkárnak vagy hozzátartozójának a Ptk. 8:1. § (1)
bekezdésének 2. pontja szerinti hozzátartozója,”
5. §
Az igazságügyi alkalmazottak vagyonnyilatkozat-tételéről, átadásáról, őrzéséről,
nyilvántartásáról, valamint az abban foglalt személyes adatok védelméről szóló 23/2012. (XI.
23.) OBH utasítás 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott határidő a felszólítás szabályszerű – a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 137. § (2)
bekezdése szerinti – kézbesítése ellenére eredménytelenül telik el, azt a kötelezettség
teljesítésének megtagadásaként kell tekinteni és az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell
eljárni.”
6. §
Az Országos Bírósági Hivatalban szolgálatot teljesítő igazságügyi alkalmazottak
vagyonnyilatkozat-tételéről, átadásáról, őrzéséről, nyilvántartásáról, valamint az abban foglalt
személyes adatok védelméről szóló 24/2012. (XI. 23.) OBH utasítás 12. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott határidő a felszólítás szabályszerű – a
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.) 137. § (2)
bekezdése szerinti – kézbesítése ellenére eredménytelenül telik el, azt a kötelezettség
teljesítésének megtagadásaként kell tekinteni és az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell
eljárni.”
7. §
Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII.
31.) OBH utasítás (a továbbiakban: OBH SzMSz) 4. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
[Az OBH elnöke a (bírósági) személyzeti kérdésekkel kapcsolatos feladatkörében javaslatait
az OBT részére a testület törvényben biztosított egyetértési és véleményezési jogának
figyelembevételével teszi meg [Bszi. 103. § (3) bekezdés c)-d) pontjai, a 132. § (6) bekezdés és
a Bjt. 18. § (4)-(5) bekezdése]. Erre figyelemmel:]
„e) kijelöli a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 21. § (5) bekezdésében és a 828. §
(2) bekezdésében, továbbá a 680. § (4) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott
ügyekben ítélkező bírákat, a bírósági közvetítői tevékenységet végző bírákat és bírósági
titkárokat, továbbá törvényszék elnökének javaslatára a törvényszéken közigazgatási és
munkaügyi ügyekben eljáró bírákat, dönt a Bjt.-ben foglaltak szerint a kijelölés
megszüntetéséről,”
8. §
Az OBH SzMSz 26/A. § (4) bekezdés a) pontja a következő ae) alponttal egészül ki:
(Az Országos Nyilvántartási Iroda:
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ellátja az alábbi nyilvántartásokkal kapcsolatos központi feladatokat:)
„ae) általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartása.”
9. §
A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló szabályzatról szóló
10/2014. (VII. 11.) OBH utasítás 1.,2.,4. mellékletében:
a) „a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe „a Pp. 325. § (1) bekezdés b)
pontja”;
b) a „polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 67. §-ában” szövegrész helyébe a
„polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 65. §-ában”
szöveg lép.
10. §
A bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról szóló 11/2014. (VII.11.)
OBH utasítás 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az eljáró bíró a polgári perrendtartásról szóló, valamint a közigazgatási perrendtartásról
szóló törvény alapján szóban és írásban, a rendelkezésére álló formanyomtatványok
felhasználásával tájékoztatja a feleket a bírósági közvetítésről.”
11. §
(1) A bíró munkájának értékelési rendjéről és a vizsgálat részletes szempontjairól szóló
szabályzatról szóló 8/2015. (XII. 12.) OBH utasítás (a továbbiakban: értékelési szabályzat)
29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vizsgálónak az érintett bíró tárgyalásvezetéséről, fellebbezési vagy felülvizsgálati
tárgyaláson történt előadásáról legalább két teljes tárgyalási napon célszerű meggyőződnie.”
12. §
Az értékelési szabályzat 5. mellékletének I/13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A két éven túli saját ügy miatti soron kívüli vizsgálat során az önhibaként értékelhető okok
különösen:)
„13. a Be. 484. § (1) és (2) bekezdés megsértése (az ügyiratok egy hónapon túli vizsgálata),
valamint a Be. 497. § megsértése (a vádirat egy hónapon túli kiadása),”
13. §
A bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II. 29.) OBH
utasítás 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vizsgabizottság tagja legkésőbb a 18. § (3) bekezdés és 27. § (3) bekezdés szerinti
kijelölésről történt értesítését követően haladéktalanul köteles bejelenteni az OBH-nak, ha a
feladatok kidolgozását követő két felvételi időszakban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója felvételizni kíván. Ebben
az esetben a vizsgabizottsági tag a feladatok kidolgozását követő két felvételi időszakban
vizsgabizottsági tagként nem járhat el.”
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14. §
Az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás (a
továbbiakban: szaktanácsadói szabályzat) a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok illetékességi területének
megváltozásával érintett szaktanácsadó központi igazgatási feladatokkal megbízását – a
szaktanácsadó, valamint a koordinátor és az ügyszaknak megfelelő koordinátor-helyettes
véleményének kikérését követően – az OBH elnöke 2018. január 31. napjáig módosítja. Az
illetékességi terület változása miatt betöltetlen közigazgatási és munkaügyi ügyszakos
szaktanácsadói helyekre az OBH elnöke pályázatot ír ki.”
15. §
Az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózatról szóló 8/2017. (VII. 13.) OBH utasítás 6. §
(1) bekezdésében a „titkári koordinátor-helyettese” szövegrész helyébe a „titkári hálózat
koordinátor-helyettese” szöveg lép.
16. §
(1) A szaktanácsadói szabályzat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A statisztikai szabályzat 7 - 10. melléklete helyébe a 2 - 5. melléklet lép.
17. §
(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. január 1-jén lép
hatályba.
(2) A 2 - 3. §, 7. § és 12. § 2018. július 1-jén lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a statisztikai szabályzat:
a) 17. § (2) bekezdése;
b) 11 – 13. melléklete.

Dr. Handó Tünde
elnök

9

1. melléklet a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasításhoz
„1. melléklet a 9/2016. (X. 17.) OBH utasításhoz
Szaktanácsadói helyek eloszlása

1. Koordinátor: 1 fő.
2. Koordinátor-helyettes: 5 fő.
3. Szaktanácsadói helyek eloszlása (összesen 48 - 64 fő):
A

1.

Illetékességi terület

2.

Kúria

3.

B

C

D

E

F

Összesen PolgáriBüntető Közigazgazdasági
gatási

Munkaügyi

4

1

1

1

1

Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi
Törvényszék nélkül

4-6

2-3

2-3

0

0

4.

Fővárosi Törvényszék

6-8

3-4

3-4

0

0

5.

Debreceni Ítélőtábla

4-6

2-3

2-3

0

0

6.

Győri Ítélőtábla

4-6

2-3

2-3

0

0

7.

Pécsi Ítélőtábla

4-6

2-3

2-3

0

0

8.

Szegedi Ítélőtábla

4-6

2-3

2-3

0

0

9.

Észak-Magyarországi Közigazgatási és
Munkaügyi Regionális Kollégium

2

0

0

1

1

10. Észak - Alföldi Közigazgatási és
Munkaügyi Regionális Kollégium

2

0

0

1

1

11. Dél - Alföldi Közigazgatási és
Munkaügyi Regionális Kollégium

2

0

0

1

1

12. Közép-Duna - Völgyi Közigazgatási és
Munkaügyi Regionális Kollégium

2

0

0

1

1

13. Észak-Dunántúli Közigazgatási és
Munkaügyi Regionális Kollégium

2

0

0

1

1

14. Dél-Dunántúli Közigazgatási és
Munkaügyi Regionális Kollégium

2

0

0

1

1

15. Közép-Dunántúli Közigazgatási és
Munkaügyi Regionális Kollégium

2

0

0

1

1
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16. Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és
Munkaügyi Regionális Kollégium

4-8

0

0

KMB
feladatok

2-4

2-3
törvényszéki
feladatok

2-3
17.

Összesen:
”

50 - 66

14 - 20

14 - 20

12 - 14

10 - 12
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2. melléklet a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasításhoz
„7. melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz
Bírói/titkári/bírósági ügyintézői/végrehajtási ügyintézői egyéni havi adatszolgáltatás első
fokú civilisztikai ügyszakban
(polgári, gazdasági, munkaügyi)
„A” rész
1. Előző időszakról folyamatban maradt ügyek száma összesen:
1.1. Ebből peres:
1.1.1. Polgári
1.1.2. Gazdasági
1.1.3. Munkaügyi
1.2. Ebből nemperes:
1.2.1. Polgári
- Végrehajtás elrendelése
- Végrehajtás foganatosítása
- Pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelése
- Távoltartással kapcsolatos ügy
- Iparjogvédelmi nemperes ügy
- Nyilvántartási ügy
- Bírósági közvetítői ügy
- Egyezségi kísérlet perindítás előtt
- Egyéb nemperes ügy
1.2.2. Gazdasági
- Csődügy
- Felszámolási ügy
- Cégügy
- Egyezségi kísérlet perindítás előtt
- Egyéb gazdasági nemperes ügy
1.2.3. Munkaügyi
- Sztrájkkal összefüggő nemperes ügy
- Kollektív jogra alapított vita
- Végrehajtási ügy
- Egyéb munkaügyi nemperes ügy
2. Tárgyhónapban kiosztott ügyek száma összesen:
2.1. Ebből peres:
2.1.1. Polgári
2.1.2. Gazdasági
2.1.3. Munkaügyi
2.2. Ebből nemperes:
2.2.1. Polgári
- Végrehajtás elrendelése
- Végrehajtás foganatosítása
- Pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelése
- Távoltartással kapcsolatos ügy
- Iparjogvédelmi nemperes ügy
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- Nyilvántartási ügy
- Bírósági közvetítői ügy
- Egyezségi kísérlet perindítás előtt
- Egyéb nemperes ügy
2.2.2. Gazdasági
- Csődügy
- Felszámolási ügy
- Cégügy
- Egyezségi kísérlet perindítás előtt
- Egyéb gazdasági nemperes ügy
2.2.3. Munkaügyi
- Sztrájkkal összefüggő nemperes ügy
- Kollektív jogra alapított vita
- Végrehajtási ügy
- Egyéb munkaügyi nemperes ügy
3. Bíróra/titkárra/bírósági ügyintézőre/végrehajtási ügyintézőre átosztott ügyek
száma:
3.1. Ebből peres:
3.1.1. Polgári
3.1.2. Gazdasági
3.1.3. Munkaügyi
3.2. Ebből nemperes:
3.2.1. Polgári
- Végrehajtás elrendelése
- Végrehajtás foganatosítása
- Pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelése
- Távoltartással kapcsolatos ügy
- Iparjogvédelmi nemperes ügy
- Nyilvántartási ügy
- Bírósági közvetítői ügy
- Egyezségi kísérlet perindítás előtt
- Egyéb nemperes ügy
3.2.2. Gazdasági
- Csődügy
- Felszámolási ügy
- Cégügy
- Egyezségi kísérlet perindítás előtt
- Egyéb gazdasági nemperes ügy
3.2.3. Munkaügyi
- Sztrájkkal összefüggő nemperes ügy
- Kollektív jogra alapított vita
- Végrehajtási ügy
- Egyéb munkaügyi nemperes ügy
4. Bírótól/titkártól/bírósági ügyintézőtől/végrehajtási ügyintézőtől átosztott ügyek
száma:
4.1. Ebből peres:
1.1.1. Polgári
1.1.2. Gazdasági
1.1.3. Munkaügyi

13

4.2. Ebből nemperes:
4.2.1. Polgári
- Végrehajtás elrendelése
- Végrehajtás foganatosítása
- Pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelése
- Távoltartással kapcsolatos ügy
- Iparjogvédelmi nemperes ügy
- Nyilvántartási ügy
- Bírósági közvetítői ügy
- Egyezségi kísérlet perindítás előtt
- Egyéb nemperes ügy
4.2.2. Gazdasági
- Csődügy
- Felszámolási ügy
- Cégügy
- Egyezségi kísérlet perindítás előtt
- Egyéb gazdasági nemperes ügy
4.2.3. Munkaügyi
- Sztrájkkal összefüggő nemperes ügy
- Kollektív jogra alapított vita
- Végrehajtási ügy
- Egyéb munkaügyi nemperes ügy
5. Tárgyhónapban befejezett ügyek száma összesen:
5.1. Ebből peres:
5.1.1. Polgári
5.1.2. Gazdasági
5.1.3. Munkaügyi
5.2. Ebből nemperes:
5.2.1. Polgári
- Végrehajtás elrendelése
- Végrehajtás foganatosítása
- Pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelése
- Távoltartással kapcsolatos ügy
- Iparjogvédelmi nemperes ügy
- Nyilvántartási ügy
- Bírósági közvetítői ügy
- Egyezségi kísérlet perindítás előtt
- Egyéb nemperes ügy
5.2.2. Gazdasági
- Csődügy
- Felszámolási ügy
- Cégügy
- Egyezségi kísérlet perindítás előtt
- Egyéb gazdasági nemperes ügy
5.2.3. Munkaügyi
- Sztrájkkal összefüggő nemperes ügy
- Kollektív jogra alapított vita
- Végrehajtási ügy
- Egyéb munkaügyi nemperes ügy
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6. Tárgyhónapban folyamatban maradt ügyek száma összesen:
6.1. Ebből peres:
6.1.1. Polgári
6.1.2. Gazdasági
6.1.3. Munkaügyi
6.2. Ebből nemperes:
6.2.1. Polgári
- Végrehajtás elrendelése
- Végrehajtás foganatosítása
- Pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelése
- Távoltartással kapcsolatos ügy
- Iparjogvédelmi nemperes ügy
- Nyilvántartási ügy
- Bírósági közvetítői ügy
- Egyezségi kísérlet perindítás előtt
- Egyéb nemperes ügy
6.2.2. Gazdasági
- Csődügy
- Felszámolási ügy
- Cégügy
- Egyezségi kísérlet perindítás előtt
- Egyéb gazdasági nemperes ügy
6.2.3. Munkaügyi
- Sztrájkkal összefüggő nemperes ügy
- Kollektív jogra alapított vita
- Végrehajtási ügy
- Egyéb munkaügyi nemperes ügy
7. Befejezett ügyek pertartama
7.1. Peres
Pertartam
Polgári

Ügyszak
Gazdasági

Munkaügyi

Polgári

Ügyszak
Gazdasági

Munkaügyi

0-3 hónap
3-6- hónap
6-12 hónap
1-2- év
2-3 év
3-4 év
4-5 év
5 év felett
7.2. Nemperes
Pertartam
0-3 hónap
3-6- hónap
6-12 hónap
1-2- év
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2-3 év
3-4 év
4-5 év
5 év felett
8. Folyamatban maradt ügyek pertartama
8.1. Peres
Pertartam
Polgári

Ügyszak
Gazdasági

Munkaügyi

Polgári

Ügyszak
Gazdasági

Munkaügyi

0-3 hónap
3-6- hónap
6-12 hónap
1-2- év
2-3 év
3-4 év
4-5 év
5 év felett
8.2. Nemperes
Pertartam
0-3 hónap
3-6- hónap
6-12 hónap
1-2- év
2-3 év
3-4 év
4-5 év
5 év felett
„B” rész
Polgári ügyek
1. Munkából kiesett napok száma összesen:
1.1. Ebből kiesett tárgyalási napok száma összesen:
1.1.1. Ebből betegség miatt:
1.1.2. Ebből szabadság miatt:
1.1.3. Ebből oktatás miatt:
1.1.4. Ebből a bíróság működésében felmerülő ok miatt:
2. Tárgyalási napok száma:
3. Tárgyhónapra tárgyalásra kitűzött ügyek száma:
3.1. Ebből perfelvételi tárgyalásra:
3.2. Ebből érdemi tárgyalásra:
4. Tárgyhónapra meghallgatásra kitűzött ügyek száma:
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5. Tárgyalt ügyek száma:
5.1. Egyesbíróként
5.1.1. Ebből perfelvételi szakban:
5.1.2. Ebből érdemi szakban:
5.2. Tanácsban
5.2.1. Ebből perfelvételi szakban:
5.2.2. Ebből érdemi szakban:
6. Meghallgatással érintett ügyek száma:
7. Tárgyalt/meghallgatással érintett ügyekben a kitűzésekor megidézettek száma:
8. Tárgyhónapra kitűzött ügyekből az elhalasztott ügyek száma összesen:
8.1. Perfelvételi szakban
8.1.1. A tárgyalást megelőzően
- a felek közös kérelmére
- a bíróság működésében felmerülő objektív okból
- egyéb fontos okból
- az idézés szabályszerűtlensége miatt
- a tértivevény vissza nem érkezése
- ebből: külföldi kézbesítés
- adminisztrációs hiba
8.1.2. Tárgyaláson
- kereset, viszontkereset, jogállítás megváltoztatása, beszámítás felemelése
- perfelvételi nyilatkozat kiegészítése végett
- nem szabályszerű képviselet miatt
- a felek közös kérelmére
- érdemi tárgyalásra kitűzés miatt
- a bíróság működésében felmerülő objektív okból
- egyéb fontos okból
- fél vagy képviselőjének kiutasítása miatt
- az idézés szabályszerűtlensége miatt
- a tértivevény vissza nem érkezése
- ebből: külföldi kézbesítés
- adminisztrációs hiba
8.2. Érdemi szakban
8.2.1. A tárgyalást megelőzően
- a felek közös kérelmére
- a bíróság működésében felmerülő objektív okból
- egyéb fontos okból
- az idézés szabályszerűtlensége miatt
- a tértivevény vissza nem érkezése
- ebből: külföldi kézbesítés
- adminisztrációs hiba
8.2.2. Tárgyaláson
- perfelvétel kiegészítése végett
- bizonyítás kiegészítése végett
- a felek közös kérelmére
- a bíróság működésében felmerülő objektív okból
- egyéb fontos okból
- fél vagy képviselőjének kiutasítása miatt
- az idézés szabályszerűtlensége miatt
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- a tértivevény vissza nem érkezése
- ebből: külföldi kézbesítés
- adminisztrációs hiba
- közreműködő meg nem jelenése (Új Pp. 271.§)
- írásbeli szakvélemény késedelme
- elővezetés nem teljesítése
- megkeresés nem teljesítése
- határozat kihirdetése végett
9. Tárgyhónapban meghozott:
perfelvételt lezáró végzés
- tárgyaláson
-tárgyaláson kívül
részítélet
közbenső ítélet
10. Tárgyaláson befejezett peres ügyek száma:
10.1. Egyesbíróként
10.1.1. Ebből érdemi befejezés
- ítélet
- egyezséget jóváhagyó végzés
10.1.2. Ebből egyéb módon befejezés:
- bírósági meghagyás
- szünetelés
- áttétel
- felfüggesztés
ebből közvetítői eljárás miatti felfüggesztés
- egyesítés
- megszüntetés
- félbeszakadás
- egyéb
10.2. Tanácsban
10.2.1. Ebből érdemi befejezés
- ítélet
- egyezséget jóváhagyó végzés
10.2.2. Ebből egyéb módon befejezés:
- bírósági meghagyás
- szünetelés
- áttétel
- felfüggesztés
ebből közvetítői eljárás miatti felfüggesztés
- egyesítés
- megszüntetés
- félbeszakadás
- egyéb
11. Tárgyaláson kívül befejezett peres ügyek száma:
11.1. Ebből:
- bírósági meghagyás
- szünetelés
- keresetlevél visszautasítása
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- áttétel
- felfüggesztés
ebből közvetítői eljárás miatti felfüggesztés
- egyesítés
- megszüntetés
- félbeszakadás
- egyéb
11.2. Befejezett nemperes ügyek száma:
Ebből:
- érdemi
- nem érdemi
12. Kitűzetlen peres ügyek száma összesen:
13. Tárgyhónapban folyamatban maradt ügyekből a kitűzött peres ügyek száma
összesen:
13.1. Ebből azoknak az ügyeknek a száma, amelyekben a 4 hónapos kitűzési határidő nem
került betartásra
ezen belül:
- a legkorábban érkezett ügy ügyszáma
- érkezésének időpontja
14. Legtávolabbi határnap:
15. Tárgyidőszakban késedelmesen írásba foglalt - eljárást befejező - határozatok
száma:
16. Eljárási határidőn túl írásba foglalatlan - eljárást befejező - határozatok száma a
tárgyidőszak utolsó napján:
„B” rész
Gazdasági ügyek
1. Munkából kiesett napok száma összesen:
1.1. Ebből kiesett tárgyalási napok száma összesen:
1. 1.1. Ebből betegség miatt:
1. 1.2. Ebből szabadság miatt:
1. 1.3. Ebből oktatás miatt:
1. 1.4. Ebből a bíróság működésében felmerülő ok miatt:
2. Tárgyalási napok száma:
3. Tárgyhónapra tárgyalásra kitűzött ügyek száma:
3.1. Ebből perfelvételi tárgyalásra:
3.2. Ebből érdemi tárgyalásra:
4. Tárgyhónapra meghallgatásra kitűzött ügyek száma:
5. Tárgyalt ügyek száma:
5.1. Egyesbíróként
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5.1.1. Ebből perfelvételi szakban:
5.1.2. Ebből érdemi szakban:
5.2. Tanácsban
5.2.1. Ebből perfelvételi szakban:
5.2.2. Ebből érdemi szakban:
6. Meghallgatással érintett ügyek száma:
7. Tárgyalt/meghallgatással érintett ügyekben a kitűzésekor megidézettek száma:
8. Tárgyhónapra kitűzött ügyekből az elhalasztott ügyek száma összesen:
8.1. Perfelvételi szakban
8.1.1. A tárgyalást megelőzően
- a felek közös kérelmére
- a bíróság működésében felmerülő objektív okból
- egyéb fontos okból
- az idézés szabályszerűtlensége miatt
- a tértivevény vissza nem érkezése
- ebből: külföldi kézbesítés
- adminisztrációs hiba
8.1.2. Tárgyaláson
- kereset, viszontkereset, jogállítás megváltoztatása, beszámítás felemelése
- perfelvételi nyilatkozat kiegészítése végett
- nem szabályszerű képviselet miatt
- a felek közös kérelmére
- érdemi tárgyalásra kitűzés miatt
- a bíróság működésében felmerülő objektív okból
- egyéb fontos okból
- fél vagy képviselőjének kiutasítása miatt
- az idézés szabályszerűtlensége miatt
- a tértivevény vissza nem érkezése
- ebből: külföldi kézbesítés
- adminisztrációs hiba
8.2. Érdemi szakban
8.2.1. A tárgyalást megelőzően
- a felek közös kérelmére
- a bíróság működésében felmerülő objektív okból
- egyéb fontos okból
- az idézés szabályszerűtlensége miatt
- a tértivevény vissza nem érkezése
- ebből: külföldi kézbesítés
- adminisztrációs hiba
8.2.2. Tárgyaláson
- perfelvétel kiegészítése végett
- bizonyítás kiegészítése végett
- a felek közös kérelmére
- a bíróság működésében felmerülő objektív okból
- egyéb fontos okból
- fél vagy képviselőjének kiutasítása miatt
- az idézés szabályszerűtlensége miatt
- a tértivevény vissza nem érkezése
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- ebből: külföldi kézbesítés
- adminisztrációs hiba
- közreműködő meg nem jelenése (Új Pp. 271.§)
- írásbeli szakvélemény késedelme
- elővezetés nem teljesítése
- megkeresés nem teljesítése
- határozat kihirdetése végett
9. Tárgyhónapban meghozott:
perfelvételt lezáró végzés
- tárgyaláson
- tárgyaláson kívül
részítélet
közbenső ítélet
10. Tárgyaláson befejezett peres ügyek száma:
10.1. Egyesbíróként
10.1.1. Ebből érdemi befejezés
- ítélet
- egyezséget jóváhagyó végzés
10.1.2. Ebből egyéb módon befejezés:
- bírósági meghagyás
- szünetelés
- áttétel
- felfüggesztés
ebből közvetítői eljárás miatti felfüggesztés
- egyesítés
- megszüntetés
- félbeszakadás
- egyéb
10.2. Tanácsban
10.2.1. Ebből érdemi befejezés
- ítélet
- egyezséget jóváhagyó végzés
10.2.2. Ebből egyéb módon befejezés:
- bírósági meghagyás
- szünetelés
- áttétel
- felfüggesztés
ebből közvetítői eljárás miatti felfüggesztés
- egyesítés
- megszüntetés
- félbeszakadás
- egyéb
11. Tárgyaláson kívül befejezett peres ügyek száma:
11.1. Ebből:
- bírósági meghagyás
- szünetelés
- keresetlevél visszautasítása
- áttétel
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- felfüggesztés
ebből közvetítői eljárás miatti felfüggesztés
- egyesítés
- megszüntetés
- félbeszakadás
- egyéb
11.2. Befejezett nemperes ügyek száma:
Ebből:
- érdemi
- nem érdemi
12. Kitűzetlen peres ügyek száma összesen:
13. Tárgyhónapban folyamatban maradt ügyekből a kitűzött peres ügyek száma
összesen:
13.1. Ebből azoknak az ügyeknek a száma, amelyekben a 4 hónapos kitűzési határidő nem
került betartásra
ezen belül:
- a legkorábban érkezett ügy ügyszáma
- érkezésének időpontja
14. Legtávolabbi határnap:
15. Tárgyidőszakban késedelmesen írásba foglalt - eljárást befejező - határozatok
száma:
16. Eljárási határidőn túl írásba foglalatlan - eljárást befejező - határozatok száma a
tárgyidőszak utolsó napján:
„B” rész
Munkaügyi ügyek
1. Munkából kiesett napok száma összesen:
1.1. Ebből kiesett tárgyalási napok száma összesen:
1. 1.1. Ebből betegség miatt:
1. 1.2. Ebből szabadság miatt:
1. 1.3. Ebből oktatás miatt:
1. 1.4. Ebből a bíróság működésében felmerülő ok miatt:
2. Tárgyalási napok száma:
3. Tárgyhónapra tárgyalásra kitűzött ügyek száma:
3.1. Ebből perfelvételi tárgyalásra:
3.2. Ebből érdemi tárgyalásra:
4. Tárgyhónapra meghallgatásra kitűzött ügyek száma:
5. Tárgyalt ügyek száma:
5.1. Egyesbíróként
5.1.1. Ebből perfelvételi szakban:
5.1.2. Ebből érdemi szakban:
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5.2. Tanácsban
5.2.1. Ebből perfelvételi szakban:
5.2.2. Ebből érdemi szakban:
6. Meghallgatással érintett ügyek száma:
7. Tárgyalt/meghallgatással érintett ügyekben a kitűzésekor megidézettek száma:
8. Tárgyhónapra kitűzött ügyekből az elhalasztott ügyek száma összesen:
8.1. Perfelvételi szakban
8.1.1. A tárgyalást megelőzően
- a felek közös kérelmére
- a bíróság működésében felmerülő objektív okból
- egyéb fontos okból
- az idézés szabályszerűtlensége miatt
- a tértivevény vissza nem érkezése
- ebből: külföldi kézbesítés
- adminisztrációs hiba
8.1.2. Tárgyaláson
- kereset, viszontkereset, jogállítás megváltoztatása, beszámítás felemelése
- perfelvételi nyilatkozat kiegészítése végett
- nem szabályszerű képviselet miatt
- a felek közös kérelmére
- érdemi tárgyalásra kitűzés miatt
- a bíróság működésében felmerülő objektív okból
- egyéb fontos okból
- fél vagy képviselőjének kiutasítása miatt
- az idézés szabályszerűtlensége miatt
- a tértivevény vissza nem érkezése
- ebből: külföldi kézbesítés
- adminisztrációs hiba
8.2. Érdemi szakban
8.2.1. A tárgyalást megelőzően
- a felek közös kérelmére
- a bíróság működésében felmerülő objektív okból
- egyéb fontos okból
- az idézés szabályszerűtlensége miatt
- a tértivevény vissza nem érkezése
- ebből: külföldi kézbesítés
- adminisztrációs hiba
8.2.2. Tárgyaláson
- perfelvétel kiegészítése végett
- bizonyítás kiegészítése végett
- a felek közös kérelmére
- a bíróság működésében felmerülő objektív okból
- egyéb fontos okból
- fél vagy képviselőjének kiutasítása miatt
- az idézés szabályszerűtlensége miatt
- a tértivevény vissza nem érkezése
- ebből: külföldi kézbesítés
- adminisztrációs hiba
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- közreműködő meg nem jelenése (Új Pp. 271.§)
- írásbeli szakvélemény késedelme
- elővezetés nem teljesítése
- megkeresés nem teljesítése
- határozat kihirdetése végett
9. Tárgyhónapban meghozott:
perfelvételt lezáró végzés
- tárgyaláson
-tárgyaláson kívül
részítélet
közbenső ítélet
10. Tárgyaláson befejezett peres ügyek száma:
10.1. Egyesbíróként
10.1.1. Ebből érdemi befejezés
- ítélet
- egyezséget jóváhagyó végzés
10.1.2. Ebből egyéb módon befejezés:
- bírósági meghagyás
- szünetelés
- áttétel
- felfüggesztés
ebből közvetítői eljárás miatti felfüggesztés
- egyesítés
- megszüntetés
- félbeszakadás
- egyéb
10.2. Tanácsban
10.2.1. Ebből érdemi befejezés
- ítélet
- egyezséget jóváhagyó végzés
10.2.2. Ebből egyéb módon befejezés:
- bírósági meghagyás
- szünetelés
- áttétel
- felfüggesztés
ebből közvetítői eljárás miatti felfüggesztés
- egyesítés
- megszüntetés
- félbeszakadás
- egyéb
11. Tárgyaláson kívül befejezett peres ügyek száma:
11.1. Ebből:
- bírósági meghagyás
- szünetelés
- keresetlevél visszautasítása
- áttétel
- felfüggesztés
ebből közvetítői eljárás miatti felfüggesztés
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- egyesítés
- megszüntetés
- félbeszakadás
- egyéb
11.2. Befejezett nemperes ügyek száma:
Ebből:
- érdemi
- nem érdemi
12. Kitűzetlen peres ügyek száma összesen:
13. Tárgyhónapban folyamatban maradt ügyekből a kitűzött peres ügyek száma
összesen:
13.1. Ebből azoknak az ügyeknek a száma, amelyekben a 4 hónapos kitűzési határidő nem
került betartásra
ezen belül:
- a legkorábban érkezett ügy ügyszáma
- érkezésének időpontja
14. Legtávolabbi határnap:
15. Tárgyidőszakban késedelmesen írásba foglalt - eljárást befejező - határozatok
száma:
16. Eljárási határidőn túl írásba foglalatlan - eljárást befejező - határozatok száma a
tárgyidőszak utolsó napján:”
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3. melléklet a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasításhoz
„8. melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz
........ év ....................... hónap
Bírói/titkári/bírósági ügyintézői egyéni havi adatszolgáltatás a közigazgatási és
munkaügyi bíróságokon első fokú és törvényszék elsőfokú közigazgatási ügyekben
„A” rész
1. Előző időszakról folyamatban maradt ügyek száma összesen:
1.1. Ebből peres
1.1.1. ebből tanácsos
- tanácselnök
- tanácselnök és előadó bíró
- előadó bíró
- szavazó bíró
1.1.2. egyes bíró
1.2. egyszerűsített,
1.2.1. ebből tanácsos
- tanácselnök
- tanácselnök és előadó bíró
- előadó bíró
- szavazó bíró
1.2.2. egyesbíró
1.3. nemperes
- Gyülekezési ügy
- egyéb közigazgatási nemperes ügy:
2. Tárgyhónapban kiosztott ügyek száma összesen:
2.1. Ebből peres
2.1.1. ebből tanácsos
- tanácselnök
- tanácselnök és előadó bíró
- előadó bíró
- szavazó bíró
2.1.2. egyes bíró
2.2. egyszerűsített,
2.2.1. ebből tanácsos
- tanácselnök
- tanácselnök és előadó bíró
- előadó bíró
- szavazó bíró
2.2.2. egyesbíró
2.3. nemperes
- gyülekezési ügy
- egyéb közigazgatási nemperes ügy:
3. Bíróra/titkárra/bírósági ügyintézőre átosztott ügyek száma:
3.1. Ebből peres
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3.1.1. ebből tanácsos
- tanácselnök
- tanácselnök és előadó bíró
- előadó bíró
- szavazó bíró
3.1.2. egyes bíró
3.2. egyszerűsített,
3.2.1. ebből tanácsos
- tanácselnök
- tanácselnök és előadó bíró
- előadó bíró
- szavazó bíró
3.2.2. egyesbíró
3.3. nemperes
- gyülekezési ügy
- egyéb közigazgatási nemperes ügy:
4. Bírótól/titkártól/bírósági ügyintézőtől átosztott ügyek száma:
4.1. Ebből peres
4.1.1. ebből tanácsos
- tanácselnök
- tanácselnök és előadó bíró
- előadó bíró
- szavazó bíró
4.1.2. egyes bíró
4.2. egyszerűsített,
4.2.1. ebből tanácsos
- tanácselnök
- tanácselnök és előadó bíró
- előadó bíró
- szavazó bíró
4.2.2. egyesbíró
4.3. nemperes
- gyülekezési ügy
- egyéb közigazgatási nemperes ügy:
5. Tárgyhónapban befejezett ügyek száma összesen:
5.1. Ebből peres
5.1.1. ebből tanácsos
- tanácselnök
- tanácselnök és előadó bíró
- előadó bíró
- szavazó bíró
5.1.2. egyes bíró
5.2. egyszerűsített,
5.2.1. ebből tanácsos
- tanácselnök
- tanácselnök és előadó bíró
- előadó bíró
- szavazó bíró
5.2.2. egyesbíró
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5.3. nemperes
- gyülekezési ügy
- egyéb közigazgatási nemperes ügy:
6. Tárgyhónap végén folyamatban maradt ügyek száma összesen:
6.1. Ebből peres
6.1.1. ebből tanácsos
- tanácselnök
- tanácselnök és előadó bíró
- előadó bíró
- szavazó bíró
6.1.2. egyes bíró
6.2. egyszerűsített,
6.2.1. ebből tanácsos
- tanácselnök
- tanácselnök és előadó bíró
- előadó bíró
- szavazó bíró
6.2.2. egyesbíró
6.3. nemperes
- gyülekezési ügy
- egyéb közigazgatási nemperes ügy:
7. Befejezett ügyek pertartama:
7.1. peres
Pertartam

Ügyszak
Közigazgatási

0-3 hó
3-6 hó
6-12 hó
1-2 év
2-3 év
3-4 év
4-5 év
5 év felett
7.2. egyszerűsített
Pertartam

Ügyszak
Közigazgatási

0-3 hó
3-6 hó
6-12 hó
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1-2 év
2-3 év
3-4 év
4-5 év
5 év felett
7.3. nemperes
Pertartam

Ügyszak
Közigazgatási

0-3 hó
3-6 hó
6-12 hó
1-2 év
2-3 év
3-4 év
4-5 év
5 év felett
8. Folyamatban megmaradt ügyek pertartama:
8.1. peres
Pertartam

Ügyszak
Közigazgatási

0-3 hó
3-6 hó
6-12 hó
1-2 év
2 év felett
Ebből 2-3 év
3-4 év
4-5 év
5 év felett
8.2. egyszerűsített
Pertartam

Ügyszak
Közigazgatási

0-3 hó
3-6 hó
6-12 hó
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1-2 év
2 év felett
Ebből 2-3 év
3-4 év
4-5 év
5 év felett
8.3. nemperes
Pertartam

Ügyszak
Közigazgatási

0-3 hó
3-6 hó
6-12 hó
1-2 év
2 év felett
Ebből 2-3 év
3-4 év
4-5 év
5 év felett

„B” rész
1. Munkából kiesett napok száma összesen.
1.1. Ebből kiesett tárgyalási napok száma összesen:
1.1.1. ebből betegség miatt:
1.1.2. ebből oktatás miatt:
1.1.3. ebből bíróság működésében felmerülő ok miatt:
2. Előkészítő tanácsüléssel érintett ügyek száma:
3. Tárgyalási napok száma:
4. Tárgyhónapra tárgyalásra kitűzött ügyek száma:
4.1. Ebből tanácsos
4.2. egyes bíró
5. Tárgyalt ügyek száma:
5.1. Ebből több napra kitűzött ügyek száma
6. Tárgyhónapra meghallgatásra kitűzött ügyek száma:
7. Tárgyalt/meghallgatással érintett ügyekben a kitűzésekor megidézettek száma:
8. Tárgyhónapra kitűzött ügyekből az elhalasztott ügyek száma összesen:
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8.1.tárgyalást/meghallgatást megelőzően,
- kereset, viszontkereset, jogállítás megváltoztatás, beszámítás felemelése
- bizonyítás végett
- a felek közös kérelmére
- a tanú előzetes kimentése miatt
- a szakértői vélemény késedelme, vagy előzetes kimentése
- az elővezetés nem teljesítése
- a megkeresés eredménytelensége
- keresetmódosítás, kereset kiterjesztése
- a felek eljárási cselekményekkel való késlekedése
- az idézés szabályszerűtlensége
- a tértivevény vissza nem érkezése
- ebből: külföldi kézbesítés
- a bíróság működésében felmerülő objektív ok
- adminisztrációs hiba
- egyéb ok
8.2. tárgyaláson/érdemi esetekben
- kereset, viszontkereset, jogállítás megváltoztatás, beszámítás felemelése
- bizonyítás végett
- a felek közös kérelmére
- felek meg nem jelenése
- a tanú meg nem jelenése
- a szakértői vélemény késedelme, vagy a szakértő meg nem jelenése
- az elővezetés nem teljesítése
- a megkeresés eredménytelensége
- keresetmódosítás, kereset kiterjesztése
- a felek eljárási cselekményekkel való késlekedése
- az idézés szabályszerűtlensége
- a tértivevény vissza nem érkezése
- ebből: külföldi kézbesítés
- a bíróság működésében felmerülő objektív ok
- adminisztrációs hiba
- határozat kihirdetésre
- egyéb ok
9. Hány ügyben került sor
9.1. az elhalasztással egyidejűleg új határnap kitűzésére
9.1.1. tárgyalást/meghallgatást megelőző halasztáskor:
9.1.2. tárgyaláson/meghallgatáskor történt halasztáskor:
9.2. az alábbi határozatok meghozatalára
- részítélet:
- közbenső ítélet:
10. Tárgyaláson befejezett ügyekből érdemi befejezés:
10.1. ítélet
10.2. egyszerűsített ítélet
10.3. egyezség
11. Tárgyaláson kívül befejezett ügyekben hozott érdemi befejezés
11.1. ítélet
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11.2. egyszerűsített ítélet
12. Tárgyaláson befejezett ügyekből egyéb befejezés:
- szünetelés (közszolgálati ügyekben)
- áttétel
- felfüggesztés ebből
- mintaperre
- iratbeszerzésre
- közvetítésre
- előzetes döntéshozatali eljárásra
- alkotmánybíróság előtti eljárás kezdeményezésére tekintettel
- egyesítés
- megszüntetés
- félbeszakadás
- egyéb
13. Tárgyaláson kívül befejezett ügyekben egyéb befejezés:
- szünetelés (közszolgálati ügyekben)
- áttétel
- felfüggesztés ebből
- mintaperre
- iratbeszerzésre
- közvetítésre
- előzetes döntéshozatali eljárásra
- alkotmánybíróság előtti eljárás kezdeményezésére tekintettel
- egyesítés
- megszüntetés
- félbeszakadás
- egyéb
14. Befejezett nemperes ügyek száma:
14.1. érdemi
14.2. nem érdemi
15. Kitűzetlen peres ügyek száma összesen:
16. Tárgyhónapban folyamatban maradt ügyekből a kitűzött peres ügyek száma
összesen:
16.1. ebből azoknak az ügyeknek a száma, amelyekben a 60 napos kitűzési határidő nem
került betartásra
ezen belül:
- a legkorábban érkezett ügy ügyszáma
- érkezésének időpontja
16.2. azoknak az ügyeknek a száma, amelyekben a 4 hónapos kitűzési határidő nem került
betartásra
ezen belül:
- a legkorábban érkezett ügy ügyszáma
- érkezésének időpontja
17. Legtávolabbi határnap:
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18. Tárgyidőszakban késedelmesen írásba foglalt - eljárást befejező - határozatok
száma:
19. Eljárási határidőn túl írásba foglalatlan - eljárást befejező - határozatok száma a
tárgyidőszak utolsó napján:
............................................
tanácselnök/bíró”
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4. melléklet a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasításhoz
„9. melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz
„Másodfokú tanácsok havi adatszolgáltatása másodfokú civilisztikai ügyszakban –
törvényszék
(polgári, gazdasági, munkaügyi)
„A” rész
1. Előző időszakról folyamatban maradt ügyek száma összesen:
1.1. Ebből peres:
1.1.1. Polgári
1.1.2. Gazdasági
1.1.3. Munkaügyi
1.2. Ebből nemperes:
1.2.1. Polgári
1.2.2. Gazdasági
1.2.3. Munkaügyi
1.2.4. Egyéb (első fokú) nemperes ügyek (kijelölés, kifogás, stb.)
2. Tárgyhónapban érkezett ügyek száma összesen:
2.1. Ebből peres:
2.1.1. Polgári
2.1.2. Gazdasági
2.1.3. Munkaügyi
2.2. Ebből nemperes:
2.2.1. Polgári
- elsőfokú eljárást befejező határozat tárgyában
- egyéb elsőfokú határozat tárgyában
2.2.2. Gazdasági
- elsőfokú eljárást befejező határozat tárgyában
- egyéb elsőfokú határozat tárgyában
2.2.3. Munkaügyi
- elsőfokú eljárást befejező határozat tárgyában
- egyéb elsőfokú határozat tárgyában
2.2.4. Egyéb (első fokú) nemperes ügyek (kijelölés, kifogás stb.)
3. Tanácsra átosztott ügyek száma összesen:
3.1. Ebből peres:
3.1.1. Polgári
3.1.2. Gazdasági
3.1.3. Munkaügyi
3.2. Ebből nemperes:
3.2.1. Polgári
- elsőfokú eljárást befejező határozat tárgyában
- egyéb elsőfokú határozat tárgyában
3.2.2. Gazdasági
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- elsőfokú eljárást befejező határozat tárgyában
- egyéb elsőfokú határozat tárgyában
3.2.3. Munkaügyi
- elsőfokú eljárást befejező határozat tárgyában
- egyéb elsőfokú határozat tárgyában
3.2.4. Egyéb (első fokú) nemperes ügyek (kijelölés, kifogás stb.)
4. Tanácsról átosztott ügyek száma összesen:
4.1. Ebből peres:
4.1.1. Polgári
4.1.2. Gazdasági
4.1.3. Munkaügyi
4.2. Ebből nemperes:
4.2.1. Polgári
- elsőfokú eljárást befejező határozat tárgyában
- egyéb elsőfokú határozat tárgyában
4.2.2. Gazdasági
- elsőfokú eljárást befejező határozat tárgyában
- egyéb elsőfokú határozat tárgyában
4.2.3. Munkaügyi
- elsőfokú eljárást befejező határozat tárgyában
- egyéb elsőfokú határozat tárgyában
4.2.4. Egyéb (első fokú) nemperes ügyek (kijelölés, kifogás stb.)
5. Tárgyhónapban befejezett ügyek száma összesen:
5.1. Ebből peres:
5.1.1. Polgári
5.1.2. Gazdasági
5.1.3. Munkaügyi
5.2. Ebből nemperes:
5.2.1. Polgári
- elsőfokú eljárást befejező határozat tárgyában
- egyéb elsőfokú határozat tárgyában
5.2.2. Gazdasági
- elsőfokú eljárást befejező határozat tárgyában
- egyéb elsőfokú határozat tárgyában
5.2.3. Munkaügyi
- elsőfokú eljárást befejező határozat tárgyában
- egyéb elsőfokú határozat tárgyában
5.2.5. Egyéb (első fokú) nemperes ügyek (kijelölés, kifogás stb.)
6. A befejezett ügyek megoszlása a határozat tartalma szerint:
Polgári
ítélet, részítélet,
közbenső ítélet
helybenhagyása
ítélet, részítélet
részbeni

Gazdasági

Munkaügyi
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megváltoztatása
ítélet, részítélet,
közbenső ítélet
egészének
megváltoztatása
ítélet, részítélet,
közbenső ítélet
kötelező
hatályon kívül
helyezése és az
eljárás
megszüntetése
ítélet, részítélet,
közbenső ítélet
kötelező
hatályon kívül
helyezése
ítélet, részítélet,
közbenső ítélet
hatályon kívül
helyezése
lényeges eljárási
szabálysértés
miatt
részítélet
közbenső ítélet
egyezség
jóváhagyása
fellebbezés
visszautasítása
iratok
visszaküldése
fellebbezés
visszavonása
miatt
szünetelés
felfüggesztés
félbeszakadás
végzés
helybenhagyása
végzés részbeni
megváltoztatása
végzés
egészének
megváltoztatása
végzés hatályon
kívül helyezése
egyéb befejezés
7. Tárgyhónapban folyamatban maradt ügyek száma összesen:
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7.1. Ebből peres:
7.1.1. Polgári
7.1.2. Gazdasági
7.1.3. Munkaügyi
7.2. Ebből nemperes:
7.2.1. Polgári
7.2.2. Gazdasági
7.2.3. Munkaügyi
7.2.4. Egyéb (első fokú) nemperes ügyek (kijelölés, kifogás stb.)
8. Befejezett ügyek pertartama
8.1. Peres:
Pertartam
Polgári

Ügyszak
Gazdasági

Munkaügyi

Polgári

Ügyszak
Gazdasági

Munkaügyi

0-3 hónap
3-6 hónap
6-12 hónap
1-2 év
2-3 év
3-4 év
4-5 év
5 év felett
8.2. Nemperes:
Pertartam
0-3 hónap
3-6 hónap
6-12 hónap
1-2 év
2-3 év
3-4 év
4-5 év
5 év felett
9. Folyamatban maradt ügyek pertartama:
9.1. Peres:
Pertartam
Polgári
0-3 hónap
3-6 hónap
6-12 hónap
1-2 év
2-3 év
3-4 év
4-5 év

Ügyszak
Gazdasági

Munkaügyi
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5 év felett
9.2. Nemperes:
Pertartam
Polgári

Ügyszak
Gazdasági

Munkaügyi

0-3 hónap
3-6 hónap
6-12 hónap
1-2 év
2-3 év
3-4 év
4-5 év
5 év felett
„B” rész
1. Tárgyalási napok száma:
2. Tárgyhónapra tárgyalásra kitűzött ügyek száma összesen:
2.1. Ebből polgári ügy
2.2. Ebből gazdasági ügy
2.3. Ebből munkaügyi ügy
3. Tárgyalt ügyek száma összesen:
3.1. Ebből polgári ügy
3.2. Ebből gazdasági ügy
3.3. Ebből munkaügyi ügy
4. Tanácsüléssel érintett ügyek száma összesen:
4.1. Ebből polgári ügy
4.2. Ebből gazdasági ügy
4.3. Ebből munkaügyi ügy
5. Tárgyalt ügyekben a tárgyalás kitűzésekor megidézettek száma:
6. Tárgyhónapra kitűzött és tanácsüléssel érintett ügyekből az elhalasztott ügyek száma
összesen:
6.1. A tárgyalást megelőzően
6.1.1. A felek közös kérelmére
6.1.2. A bíróság működésében felmerülő objektív okból
6.1.3. Egyéb fontos okból
6.1.4. Az idézés szabályszerűtlensége miatt
6.1.5. A tértivevény vissza nem érkezése miatt
- ebből: külföldi kézbesítés
6.1.6. Adminisztrációs hiba
6.2. Tárgyaláson
6.2.1. A felek közös kérelmére
6.2.2. A bíróság működésében felmerülő objektív okból
6.2.3. Egyéb fontos okból
6.2.4. Az idézés szabályszerűtlensége miatt
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6.2.5. A tértivevény vissza nem érkezése miatt
- ebből: külföldi kézbesítés
6.2.6. Adminisztrációs hiba
6.2.7. Kereset, viszontkereset, ellenkérelem, fellebbezés, csatlakozó fellebbezés
megváltoztatása, beszámítás előterjesztése
6.2.8. Bizonyítás kiegészítése, utólagos bizonyítás végett
6.2.9. Írásbeli szakvélemény késedelme
6.2.10. Megkeresés nem teljesítése
6.2.11. Határozat kihirdetése végett
6.3. Tanácsülésen
6.3.1. A bíróság működésében felmerülő objektív okból
6.3.2. Egyéb fontos okból
6.3.3. Adminisztrációs hiba
6.3.4. Kereset, viszontkereset, ellenkérelem, fellebbezés, csatlakozó fellebbezés
megváltoztatása, beszámítás előterjesztése
6.3.5. Bizonyítás kiegészítése, utólagos bizonyítás végett
6.3.6. Írásbeli szakvélemény késedelme
6.3.7. Megkeresés nem teljesítése
7. Tárgyaláson befejezett peres ügyek száma összesen:
7.1. Ebből polgári
7.2. Ebből gazdasági
7.3. Ebből munkaügyi
8. Kitűzetlen ügyek száma összesen:
8.1. Ebből polgári
8.2. Ebből gazdasági
8.3. Ebből munkaügyi
9. Tárgyhónapban folyamatban maradt ügyekből a kitűzött peres ügyek száma
összesen:
9.1. Ebből polgári
9.2. Ebből gazdasági
9.3. Ebből munkaügyi
9.4. Azoknak az ügyeknek a száma, amelyekben a 4 hónapos kitűzési határidő nem
került betartásra:
Ezen belül:
- a legkorábban érkezett ügy ügyszáma
- érkezésének időpontja
10. Legtávolabbi határnap:
.....................................
tanácselnök/bíró”
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5. melléklet a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasításhoz
„10. melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz
Másodfokú tanácsok havi adatszolgáltatása másodfokú közigazgatási ügyszakban –
törvényszék
(közigazgatási)
„A” rész
1. Előző időszakról folyamatban maradt ügyek száma összesen:
1.1. Ebből peres:
1.2. Ebből egyszerűsített per:
1.3. Ebből nemperes:
2. Tárgyhónapban érkezett ügyek száma összesen:
2.1. Ebből peres:
2.2. Ebből egyszerűsített per:
2.3. Ebből nemperes:
3. Tanácsra átosztott ügyek száma összesen:
3.1. Ebből peres:
3.2. Ebből egyszerűsített per:
3.3. Ebből nemperes:
4. Tanácsról átosztott ügyek száma összesen:
4.1. Ebből peres:
4.2. Ebből egyszerűsített per:
4.3. Ebből nemperes:
5. Tárgyhónapban befejezett ügyek száma összesen:
5.1. Ebből peres:
5.2. Ebből egyszerűsített per:
5.3. Ebből nemperes:
6. A befejezett ügyek megosztása a határozat tartalma szerint:
Közigazgatási
egészében megváltoztató ítélt Kp. 109. § (2) bek.
részben megváltoztató ítélet Kp. 109. § (2) bek.
helybenhagyó ítélet Kp. 109. § (1) bek.
egyezség Kp. 110. § (5) bek.
Kp. 110. § (4) bek.
Kp. 110. § (1) és (2) bek.
Kp. 110. § (1) bek.
Kp. 110. § (2) bek.
szünetelés
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áttétel
egyéb
fellebbezés visszautasítása
fellebbezés visszavonása
félbeszakadás
felfüggesztés
végzés hatályon kívül helyezése és az elsőfokú
bíróság új eljárásra utasítása Kp. 114. § (3) bek.
végzés hatályon kívül helyezése a végzésben
foglalt eljárási cselekmény mellőzésével Kp.
114. § (2) bek. b) pont
az elsőfokú bíróság megszüntető végzés
hatályon kívül helyezése új eljárás lefolytatása
mellett Kp. 114. § (4) bek.
egyéb végzés
I.fok helybenhagyása végzés Kp. 114. § (5) bek.
I.fok megváltoztatása Kp. 114. § (2) bek. a) pont
I.fok részben megváltoztatása
I.fok hatályon kívül helyezése Kp. 114. § (2)
bek. b) pont
I.fok hatályon kívül helyezése, új eljárásra
utasítás végzés Kp. 114. § (3) bek.
fellebbezés visszautasítása végzés
fellebbezés visszavonása végzés
eljárás megszüntetése végzés (Kp. 110. § (4)
bek.)
Kp. 109. § (2) bek.
felfüggesztés közvetítésre kötelezés miatt
elfogultsági kifogás
7. Tárgyhónapban folyamatban maradt ügyek száma összesen:
7.1. Ebből peres:
7.2. Ebből egyszerűsített per:
7.3. Ebből nemperes:
8. Befejezett ügyek pertartama
8.1. Peres:
Pertartam

Ügyszak
Közigazgatási

0-3 hónap
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3-6 hónap
6-12 hónap
1-2 év
2-3 év
3-4 év
4-5 év
5 év felett
8.2. Egyszerűsített:
Pertartam

Ügyszak
Közigazgatási

0-3 hónap
3-6 hónap
6-12 hónap
1-2 év
2-3 év
3-4 év
4-5 év
5 év felett
8.3. Nemperes:
Pertartam

Ügyszak
Közigazgatási

0-3 hónap
3-6 hónap
6-12 hónap
1-2 év
2-3 év
3-4 év
4-5 év
5 év felett
9. Folyamatban maradt ügyek pertartama:
9.1. Peres:
Pertartam

Ügyszak
Közigazgatási
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0-3 hónap
3-6 hónap
6-12 hónap
1-2 év
2-3 év
3-4 év
4-5 év
5 év felett
9.2. Egyszerűsített:
Pertartam

Ügyszak
Közigazgatási

0-3 hónap
3-6 hónap
6-12 hónap
1-2 év
2-3 év
3-4 év
4-5 év
5 év felett
9.2. Nemperes:
Pertartam

Ügyszak
Közigazgatási

0-3 hónap
3-6 hónap
6-12 hónap
1-2 év
2-3 év
3-4 év
4-5 év
5 év felett

„B” rész
1. Tárgyalási napok száma:
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2. Tárgyhónapra tárgyalásra kitűzött ügyek száma összesen:
3. Tárgyalt ügyek száma összesen:
4. Tanácsüléssel érintett ügyek száma összesen:
5. Tárgyalt ügyekben a tárgyalás kitűzésekor megidézettek száma:
6. Tárgyhónapra kitűzött és tanácsüléssel érintett ügyekből az elhalasztott ügyek száma
összesen:
6.1. A tárgyalást megelőzően
6.1.1. A felek közös kérelmére
6.1.2. A bíróság működésében felmerülő objektív okból
6.1.3. Egyéb fontos okból
6.1.4. Az idézés szabályszerűtlensége miatt
6.1.5. A tértivevény vissza nem érkezése miatt
- ebből: külföldi kézbesítés
6.1.6. Adminisztrációs hiba
6.2. Tárgyaláson
6.2.1. A felek közös kérelmére
6.2.2. A bíróság működésében felmerülő objektív okból
6.2.3. Egyéb fontos okból
6.2.4. Az idézés szabályszerűtlensége miatt
6.2.5. A tértivevény vissza nem érkezése miatt
- ebből: külföldi kézbesítés
6.2.6. Adminisztrációs hiba
6.2.7. Kereset, viszontkereset, ellenkérelem, fellebbezés, csatlakozó fellebbezés
megváltoztatása, beszámítás előterjesztése
6.2.8. Bizonyítás kiegészítése, utólagos bizonyítás végett
6.2.9. Írásbeli szakvélemény késedelme
6.2.10. Megkeresés nem teljesítése
6.2.11. Határozat kihirdetése végett
6.3. Tanácsülésen
6.3.1. A bíróság működésében felmerülő objektív okból
6.3.2. Egyéb fontos okból
6.3.3. Adminisztrációs hiba
6.3.4. Kereset, viszontkereset, ellenkérelem, fellebbezés, csatlakozó fellebbezés
megváltoztatása, beszámítás előterjesztése
6.3.5. Bizonyítás kiegészítése, utólagos bizonyítás végett
6.3.6. Írásbeli szakvélemény késedelme
6.3.7. Megkeresés nem teljesítése
7. Tárgyaláson befejezett peres ügyek száma összesen:
8. Kitűzetlen ügyek száma összesen:
9. Tárgyhónapban folyamatban maradt ügyekből a kitűzött peres ügyek száma
összesen:
9.1. Azoknak az ügyeknek a száma, amelyekben a 4 hónapos kitűzési határidő nem
került betartásra:
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Ezen belül:
- a legkorábban érkezett ügy ügyszáma
- érkezésének időpontja
10. Legtávolabbi határnap:
.....................................
tanácselnök/bíró”

