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Módosításokkal egységes szerkezetben. 

Hatályos 2018. július 1-től. 

 

8/2003. OIT szabályzat 

 

a bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és feldolgozásáról 
 

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a továbbiakban: OIT) a bíróságok szervezetéről és 

igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bsz.) 39. §-ának q) pontja alapján 

a bírósági statisztikai adatok gyűjtésének és feldolgozásának szabályait az alábbiakban határozza 

meg. 

 

I. fejezet 

 

A szabályzat hatálya 

 

1. § (1) A szabályzat rendelkezései a Bszi. 16. §-ában felsorolt bíróságokra és az Országos 

Bírósági Hivatalra terjednek ki. 

(2)1 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. 

 

A bírósági statisztikai adatszolgáltatást végző szervezetek és személyek 

 

2. § (1)2 A Kúria és az ítélőtáblák, valamint a Fővárosi Törvényszék és a törvényszékek (a 

továbbiakban együtt: bíróságok) - a Fővárosi Törvényszék és a törvényszékek a területükön 

működő járásbíróságokra (kerületi, közigazgatási és munkaügyi bíróságokra) is kiterjedően - 

végzik a statisztikai adatok gyűjtését, feldolgozását, szükség szerinti elemzését, valamint az 

Országos Bírósági Hivatalhoz történő továbbítását. 

(2) A bíróságok statisztikai megbízottja, továbbá statisztikai ügyintézője, vagy a bíróság elnöke 

által a feladat ellátására kijelölt személy - nagyobb bíróságokon statisztikai csoport - a bíróság 

elnökének utasítása szerint végzi az adatok gyűjtését, feldolgozását (rendszerezését) és szükség 

szerinti elemzését, feladata az adatszolgáltatás szervezése, ellenőrzése. 

(3)3 Az adatszolgáltatás tartalmi helyességéért a járásbíróság (közigazgatási és munkaügyi 

bíróság), a törvényszék, az ítélőtábla és a Kúria azon bírája vagy alkalmazottja felelős, aki az 

adatszolgáltatás jellegétől függően személyében vagy ügykörénél fogva a kérdőív kitöltésére, 

illetve a statisztikai jelentések készítésére, összeállítására és aláírására (hitelesítésére) köteles. 

(4) A büntetőügyekben és a házassági perekben kiállított statisztikai kérdőíveket az ügyben eljáró 

bírói tanács elnöke, illetve bíró, vagy ha jogszabály megengedi, bírósági titkár, bírósági 

ügyintéző; az egyéb statisztikai jelentéseket, feldolgozási táblákat pedig az érintett bíróság elnöke 

                                                 
1 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
2 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
3 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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ellenőrzi és írja alá (hitelesíti). A papíralapú adatszolgáltatást a bíróság bélyegzőjével is el kell 

látni. 

(5) 4 A bíróság elnöke - a törvényszék a területén működő bíróságok tekintetében is - irányítja és 

ellenőrzi a bíróság statisztikai szervezetét, felelős a statisztikai adatszolgáltatás jogszerű 

működéséért. A bíróság elnöke - az 1. § (2) bekezdésében írt adatgyűjtésen felül - a vezető és 

irányító tevékenységéhez szükséges más adatgyűjtést is elrendelhet. 

(6) 5 A bíróság elnöke bírósági statisztikai szervezetre vonatkozó adatokat minden év január 15-

ig, az év közbeni változásokat pedig 15 napon belül jelenti az OBH Igazgatásszervezési 

Főosztály Statisztikai Elemző Osztályának (a továbbiakban: SEO). 

 

3. § (1) A bíróságok statisztikai adatszolgáltatásának tartalmi meghatározása, irányítása és 

ellenőrzése az OBH elnöke feladata. 

(2) Az OBH - mint a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervezet - ellátja a bírósági 

statisztikai adatok gyűjtésének, feldolgozásának, elemzésének, szervezésének és ellenőrzésének 

központi teendőit, és végzi az Stt. szerint meghatározott feladatokat. 

(3) 6 Az OBH-ban az (1) bekezdésben írt teendőket a SEO az OBH elnöke felügyelete mellett 

látja el. OBH elnöke az Országos Statisztikai Tanács tagjaként végzi az Stt.-ben meghatározott 

feladatokat is. 

(4) Az OBH az általa feldolgozott ügyforgalmi adatokról, a bírói egyéni adatszolgáltatás 

összesített adatairól félévenkénti, továbbá éves és eseti jelentést, illetve kiadványt készít. 

Ezekben számot kell adni - a korábbi megfelelő időszakhoz viszonyítva - a bekövetkezett 

jelentősebb változásokról és tendenciákról. Az előző év adatait bemutató éves kiadványt, az ún. 

évkönyvet minden év március 31-ig kell elkészíteni. 

(5) A bírói (titkári) egyéni adatszolgáltatással kapcsolatos összesítő jelentések, valamint az OBH 

elnöke által esetenként elrendelt adatszolgáltatás eredményei nyilvánosak, azonban a bírói 

(titkári) egyéni adatszolgáltatási lapok nem hozhatók nyilvánosságra. 

 

Az elektronikus eszközök használata 

 

4. § (1) A bírósági statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, feldolgozása és továbbítása 

elsősorban az elektronikus iratkezeléshez kapcsolódva, illetve annak részeként elektronikus úton 

- az OBH elnöke által jóváhagyott, országosan egységes számítógépes programok használatával - 

történhet. 

(2) Az elektronikus úton gyűjtött, továbbított adatokra is vonatkoznak a 2. § (3)-(5) bekezdésében 

írtak. 

(3) A bíróságokon elektronikusan gyűjtött statisztikai adatok szerves részei a bírósági ítélkezési 

rendszernek. Az adatokhoz való hozzáférési jogosultságot bírósági és vezetői szintenként - 

ideértve az Országos Bírói Tanácsot és az OBH elnökét is - az OBH elnöke külön szabályzatban 

határozza meg. 

(4) Az elektronikus adatgyűjtési rendszernek lehetőség szerint összekapcsolhatónak kell lennie az 

igazságügyi statisztika más alrendszereivel. 

(5) Az elektronikus statisztikai adatkezelés, a rendszer folyamatos és zavartalan 

működőképessége, továbbá az informatikai rendszer fejlesztése érdekében az OBH Informatikai 

                                                 
4 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
5 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
6 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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Főosztálya együttműködik a bíróságokkal. 

(6) Az Országos Bírósági Hivatal statisztikai célú adatgyűjtés, elemzések készítése érdekében a 

bíróságok lajstromaihoz közvetlen hozzáféréssel rendelkezik. 

 

Vezetői Információs Rendszer 
 

4/A. §7 (1) A Vezetői Információs Rendszer (a továbbiakban: VEIR) a bíróságra vonatkozó 

naprakész ügyforgalmi és pertartam adatokat az iratkezelésre használt szakrendszerből (BIR-O) 

lekérdező, összesítő és bemutató szoftver. 

(2) A VEIR a hivatalos statisztikai adatgyűjtés körébe nem tartozó előzetes tájékoztatást (a 

továbbiakban: előzetes adat) biztosít a bírósági vezetők részére. 

(3) Az előzetes adat elsősorban az igazgatási feladatok ellátása érdekében használható fel. 

Amennyiben az érintett időszakra közzétett OSAP adat már rendelkezésre áll, az előzetes adat 

nem adható ki. 

 

 

II. fejezet 

 

Az adatszolgáltatás általános szabályai 
 

A statisztikai kérdőívek, jelentések 

 

5. § (1) A bírósági statisztikai adatgyűjtéshez az OSAP-ban meghatározott adattartalommal, vagy 

az OBH elnöke által elrendelt adatgyűjtés esetén annak megfelelően elkészített, elektronikus 

vagy papíralapú kérdőívek és jelentések használhatók. 

(2) Az OBH - meghatározott adattartalommal - eseti statisztikai adatszolgáltatást kérhet a 

bíróságoktól. 

(3) A bűnügyi adatszolgáltatáshoz használt kérdőívek: 

„C-D” minta. Statisztikai egyéni lap jogerős határozattal befejezett büntetőeljárás felnőttkorú 

vádlottjáról, 

„Fk” minta. Statisztikai egyéni lap jogerős határozattal befejezett büntetőeljárás fiatalkorú 

vádlottjáról, 

„P” minta (tábla). A jogerősen befejezett büntetőügyek vádlottjairól, 

„U” minta. Statisztikai jelentés a pártfogó felügyelet tárgyában hozott bírósági határozatokról. 

(4) A házassági perekre vonatkozó adatszolgáltatáshoz használt kérdőív: 

„V” minta. Válási lap a kötelék kérdésében jogerőre emelkedett házassági perről. 

(5) 8 A bírósági ügyforgalmi adatszolgáltatáshoz használt kérdőívek: 

O” minta. Járásbíróság ügyforgalmi statisztikai jelentése, 

„KM” minta. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ügyforgalmi statisztikai jelentése, 

NI.” minta. A törvényszék ügyforgalmi statisztikai jelentése elsőfokú ügyek, 

NII.” minta. A törvényszék ügyforgalmi statisztikai jelentése fellebbezett ügyek, 

N/cs” minta. A törvényszék ügyforgalma csődeljárások, 

N/f” minta. A törvényszék ügyforgalma felszámolási eljárások, 

„T” minta. Ítélőtábla ügyforgalmi statisztikai jelentése, 

                                                 
7 Beiktatta a 4/2018.(VI. 29.) OBH utasítás 5.§ (1) bekezdése. Hatályos 2018. július 1-től. 
8 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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L” minta. A Kúria ügyforgalmi statisztikai jelentése, 

Bv” minta. A törvényszék büntetés-végrehajtási csoportjának statisztikai jelentése. 

(6)9 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő 

Szolgálata közreműködik a törvényszékek, cégbírósági, valamint csőd- és felszámolási csoportja 

ügyforgalmi statisztikai adatai szolgáltatásában. 

(7) A bírósági végrehajtási kezelőirodák ügyforgalmáról, továbbá a törvényszéki végrehajtók 

tevékenységéről a külön jogszabály alapján elrendelt statisztikai adatszolgáltatást kell teljesíteni. 

[1/2002. (I. 17.) IM rendelet] 

(8)10 A (3)-(5) bekezdésben írt kérdőívek adattartalmát - a „P” tábla kivételével - az OSAP 

mellékletei tartalmazzák. A „P” táblát változatlan adattartalommal, gyakorisággal és formában 

kell megküldeni a SEO-nak. 

 

6. §11 (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 első fokon, 

12. a törvényszékek összesített havi adatai a tárgyalások elhalasztásáról civilisztikai 

ügyszakban első fokon, 

13. a törvényszékek és az ítélőtáblák másodfokú tanácsainak összesített havi adatai büntető 

ügyszakban a tárgyalások elnapolásáról és elhalasztásáról, 

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 

                                                 
9 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
10 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
11 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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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. 

 

Statisztikai kérdőívek, jelentések kitöltése 

 

7. § (1) A 5-6. §-okban felsorolt kérdőíveket és jelentéseket az eljárást befejező határozat és az 

ügy egyéb iratai, a bíróság ügyforgalmára, valamint a bírói egyéni adatszolgáltatásra vonatkozó 

kérdőíveket, jelentéseket a bírósági ügyvitel, a bíróságok egységes iratkezelési szabályzata 

szerint vezetett lajstrom, ügykönyv, tárgyalási napló, tárgyalási jegyzék és egyéb nyilvántartások 

alapján kell kitölteni, illetve elkészíteni. Ha az elektronikusan vezetett lajstrom, ügykönyv, 

tárgyalási napló, vagy más nyilvántartás elektronikusan képes szolgáltatni valamely kérdőívhez 

vagy jelentéshez szükséges adatokat, akkor a kérdőíveket és jelentéseket azok felhasználásával 

kell előállítani. 

(2) A folyamatban lévő büntetőügyekben - ha e szabályzat eltérő rendelkezést nem tartalmaz - az 

eljárás időtartamát az alapeljárás kezdőiratának (vádirat, magánvádló feljelentése, a 

pótmagánvádló vádindítványa, más bíróságtól érkezett megkeresés, egyéb kezdőiratként 

kezelendő beadvány, illetve irat) az adatszolgáltató bírósághoz érkezése (lajstromozása) napjától 

kell számítani. A hatályon kívül helyezés folytán újraindult büntetőügy pertartamának 

számításánál az ügy eredeti érkezési időpontjától kell számítani a pertartamot. A felfüggesztés 

időtartamát a büntetőügyeknél a pertartamból le kell vonni. A perújítás és felülvizsgálat, illetve 

törvényességi eljárás folytán újraindult ügyekben az alapeljárás időtartamát figyelmen kívül kell 

hagyni. 

(3) A folyamatban lévő civilisztikai ügyekben - ha e szabályzat eltérő rendelkezést nem tartalmaz 

- a perek eljárási időtartamát az alapeljárás kezdőiratának (keresetlevél, szóbeli keresetről felvett 

jegyzőkönyv, fizetési meghagyás alapján indult eljárásban a közjegyzőtől érkezett aktanyomat 

stb.) az adatszolgáltató bírósághoz érkezése (lajstromozása) napjától kell számítani. A hatályon 

kívül helyezés folytán újraindult civilisztikai ügyek pertartamának számításánál az ügy eredeti 

érkezési időpontjától kell számítani a pertartamot. A felfüggesztés, félbeszakadás, szünetelés 

idejét a pertartamból le kell vonni. A perújítás, felülvizsgálat folytán újraindult ügyekben az 

alapeljárás időtartamát figyelmen kívül kell hagyni. 

(4) Ha e szabályzat eltérően nem rendelkezik, vagy a kérdés természetéből más nem következik, 

a kérdőíven, illetve a jelentésen szereplő valamennyi kérdésre válaszolni kell. 

(5) A nemleges és a nincs adatot „0”-val kell jelölni. 

(6) A elektronikusan vezetett lajstromból, tárgyalási napló adataiból, illetve más 

nyilvántartásokból a kérdőíveket, jelentéseket elektronikusan kell előállítani, ennek hiányában a 

papíralapú kérdőívet lehetőleg írógéppel kell kitölteni vagy számítógépen előállítani. 

 

8. § (1) A büntetőügyekben és a házassági perben kiállítandó egyéni statisztikai lapokon, illetve 

statisztikai lapon az adatszolgáltatást az eljárást befejező határozat jogerőre emelkedése után 7 

munkanapon belül az a bíróság teljesíti, amely a jogerős határozatot hozta illetve amelynek 

eljárása során a határozat jogerőre emelkedett. 

(2) A büntetőügy iratborítékának belső oldalán fel kell jegyezni melyik vádlottra vonatkozóan, 
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mikor és milyen statisztikai lapot állítottak ki. A feljegyzésből ki kell tűnnie annak is, hogy egyes 

vádlottakkal szemben különböző (első-, másod-, harmadfokú bíróság), vagy ugyanaz a bíróság 

különböző időben hozott jogerős határozatot. 

(3) A házassági perben a jogerős ítélet alapján teljesített adatszolgáltatás tényét fel kell jegyezni 

az ügy iratborítékának belső részén, és azt hét munkanapon belül meg kell küldeni az illetékes 

önkormányzat anyakönyvvezetőjének. 

(4) Az egyéni statisztikai lapok kiállításának tényét a bíró tárgyalási naplójában is fel kell 

tűntetni. 

(5) A büntető ügyben kiállított egyéni statisztikai lapot jóváhagyását követően nyomban fel kell 

tölteni annak a törvényszéknek az adatbázisába, amelyik az elsőfokú eljárást folytatta. 

Amennyiben a másodfokú vagy harmadfokú eljárást az általános illetékességtől eltérően más 

bíróság folytatja le, az adatlapot az elsőfokú bíróság illetékessége szerinti törvényszék 

adatbázisába kell feltölteni. 

Az adatlap feltöltéséről a tanács elnöke (az eljáró bíró) az irodavezetőt haladéktalanul értesíti. 

(6) Az irodavezető az egyéni statisztikai lap feltöltéséről szóló értesítés után a tárgyalási napló 

alapján ellenőrzi azok számát és teljességét, a kiállítás megtörténtét az iratboríték belső részén 

aláírásával nyugtázza, valamint az ügy adatainál az elektronikusan vezetett lajstromban bejegyzi. 

(7) A statisztikai megbízott az esetleg hiányzó vagy pontatlan adat pótlására az adatszolgáltatásra 

kötelezettet felhívja. 

(8) A 7. § (6) bekezdésében írt rendelkezést a büntetőügyekben és a házassági perekben 

kiállítandó egyéni statisztikai lapok vonatkozásában is megfelelően alkalmazni kell. 

 

9. § (1) Ha az OSAP vagy e szabályzat eltérő rendelkezést nem tartalmaz, a statisztikai 

kérdőíveket és jelentéseket a bíróságok statisztikai megbízottja vagy ügyintézője a beszámolási 

hónapot követő hó 4. munkanapjáig állítja össze. 

(2) 12 A járásbíróság (közigazgatási és munkaügyi bíróság) az ügyforgalmi statisztikai jelentését 

(„O”, „KM” minta) minden hónap 6. munkanapjáig továbbítja a törvényszékhez. 

(3) 13 A törvényszék a járásbíróságoktól (közigazgatási és munkaügyi bíróságoktól) beérkezett 

ügyforgalmi statisztikai jelentéseket 3 munkanapon belül összesíti és feldolgozza. 

(4) A törvényszék a saját tanácsaira vonatkozó kérdőíveket és jelentéseket, illetve büntetés-

végrehajtási csoportjának statisztikai jelentését („Bv” minta) a törvényszék statisztikai 

ügyintézőjének a beszámolási hónapot követő hónap 3. munkanapjáig adja át. 

(5)14 Az 5. § (5) bekezdésben meghatározott ügyforgalmi statisztikai OSAP mintákat a 

tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapjáig kell a VIR felületén rögzíteni. 

 (6) A „C-D”, „Fk” minta kiállítása a BIIR-O modulhoz illeszkedő, a kitöltést segítő 

számítógépes program alkalmazásával történik. A törvényszék statisztikai ügyintézője a 

tárgyhónapban jogerősen elítélt - ideértve a felmentett, illetve azokat a vádlottakat is, akikkel 

szemben az eljárás megszüntetésre került - vádlottakról kiállított és a törvényszéki adatbázisba 

feltöltött statisztikai lapokat továbbítja legkésőbb a következő hónap 10. munkanapjáig a 

központi adatbázisba. 

(7) 15 A járásbíróságok (közigazgatási és munkaügyi bíróságok) a bíróságot, illetve bírákat, 

titkárokat érintő egyéni adatszolgáltatást [6. § (1) és (3) bek.] tartalmazó adatlapokat a 

                                                 
12 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
13 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
14 Megállapította a 4/2018.(VI.29.) OBH utasítás 5.§ (2) bekezdése. Hatályos 2018. július 1-től. 
15 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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tárgyhónapot követő hónap 6. munkanapjáig kötelesek továbbítani a törvényszék statisztikai 

ügyintézőjéhez. 

(8) A törvényszék statisztikai ügyintézője összesíti és ellenőrzi a bíróságoktól érkezett bírói 

(titkári) egyéni adatszolgáltatást tartalmazó adatlapokat. 

(9) A törvényszék a bíróságok összesített bírói (titkári) egyéni adatlapjai alapján készített, a 6. § 

(1) bekezdésének 6-15. és 19. pontjaiban, továbbá a (4) bekezdésében írt, kiállított összesítő 

adatlapokat a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kötelesek OBH-hoz megküldeni. 

(10) A Kúria és az ítélőtáblák ügyforgalmi statisztikai kérdőíveit és jelentéseit, valamint az 

egyéni statisztikai lapokat, továbbá egyéni bírói adatszolgáltatást tartalmazó összesített adatlapjai 

feldolgozására és továbbítására az előző bekezdésekben írt rendelkezések értelemszerűen 

irányadók. 

 

10. § (1) A 7. § (6) bekezdésében írt rendelkezéseket a statisztikai kérdőívek, jelentések és az 

egyéni adatszolgáltatást tartalmazó adatlapok előállítására is megfelelően alkalmazni kell azzal, 

hogy az elektronikusan előállítottakat továbbítani is elektronikus úton kell. 

(2) Az ügyforgalmi statisztikai jelentések, továbbá a bírói egyéni adatszolgáltatással kapcsolatos 

jelentések elküldése, illetve továbbítása esetén biztosítani kell, hogy azok egy példánya, illetve 

tartalma az adatküldő bíróságon is rendelkezésre álljon, illetve a továbbított adatok 

azonosíthatósága utólag is megállapítható legyen. 

 

III. fejezet 

 

Az adatszolgáltatás részletes szabályai 

 

Statisztikai egyéni lap kiállítása a büntetőeljárás vádlottjairól 

 

11. § (1) A „C-D”, illetve „Fk” mintájú egyéni lapot kell kiállítani arról a vádlottról, akivel 

szemben a bíróság jogerős határozatában büntetést szabott ki vagy intézkedést alkalmazott, 

illetve akit a bíróság felmentett, vagy akivel szemben az eljárást megszüntette. Az egyéni lapon a 

vádlott neve nem szerepelhet,. 

(2) A „C-D” és „Fk” mintájú egyéni lapot az a bíróság állítja ki, amely a jogerős határozatot 

hozta, illetve amelynek eljárása során a határozat jogerőre emelkedett. 

(3) A „C-D” és „Fk” mintájú egyéni lapot az elsőfokú bíróság állítja ki, ha a bejelentett 

fellebbezés elbírálását a másodfokú bíróság azért mellőzi, mert a fellebbezést visszavonták. A 

kiállításra megjelölt határidőt az iratok visszaérkezésének napjától kell számítani. 

(4) Perújítás, felülvizsgálati vagy a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslati eljárás esetén 

a „C-D” és „Fk” mintájú egyéni lapot csak akkor kell kiállítani, ha az alapeljárásban hozott 

határozatot a bíróság a bűnösség, vagy a büntetéskiszabás kérdésében megváltoztatta, ideértve azt 

az esetet is ha az elítélt vádlottat az új eljárás eredményeként felmentették, az eljárást 

megszüntették vagy ha az alapeljárásban felmentett vádlottat - azt a vádlottat is, akivel szemben 

az eljárást megszüntették - elítélték. 

(5) Az egyéni lapot akkor is ki kell állítani, ha a bíróság a kiszabott büntetés végrehajtását 

próbaidőre felfüggesztette, illetve az elítéltet előzetes mentesítésben részesítette, vagy a 

mentesítés hatálya a törvény erejénél fogva az ítélet jogerőre emelkedésének napján beállt. 

(6)16 Elkobzás, illetve vagyonelkobzás önálló intézkedésként való alkalmazása esetén a „C-D”, 

                                                 
16 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 2. §-a. Hatályos 2018. július 1-től. 
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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. 

(7) Nem kell egyéni lapot kiállítani a közérdekű munkának vagy a pénzbüntetésnek 

szabadságvesztésre átváltoztatása, valamint a korábbi jogerős ítéletekkel kiszabott büntetések 

összbüntetésbe foglalása esetén. 

(8) Az egyéni lapot ki kell tölteni akkor is, ha a bíróság a felmentő ítéletben a vádlott terhére 

szabálysértés elkövetését állapította meg, vagy ha vele szemben kényszergyógykezelést rendelt 

el. 

(9) Nem kell egyéni lapot kiállítani, ha a bíróság hatáskör vagy illetékesség okából az ügyet más 

bírósághoz teszi át. 

(10) Magánvádas ügyben az eljárásnak a tárgyalás előtt történt megszüntetése esetében egyéni 

lapot kitölteni nem kell. Ha azonban az eljárás megszüntetésére a tárgyaláson kerül sor, az egyéni 

lapot ki kell állítani. 

(11)17 A pótmagánvádas ügyben a vádindítvány elutasítása [Be. 794. § (1) bek.] esetén az egyéni 

lapot kiállítani nem kell. 

(12) Ha a bíróság a vádlott ellen több bűncselekmény miatt emelt vád alapján járt el, és azok egy 

része miatt elítélte, másik része tekintetében pedig felmentette, vagy az eljárást megszűntette, a 

kérdőívnek csak az elítélésre vonatkozó kérdőpontjait kell kitölteni. 

(13)18 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]. 

 

A jogerősen befejeződött büntetőügyek vádlottjai („P” minta) 

 

12. § A jogerősen befejezett büntetőügyek vádlottjairól, a törvényszékek által havonta kiállítandó 

„P” tábla rovataiban fel kell tüntetni az elsőfokon eljárt bíróság nevét, az összes vádlott számát, 

ebből az elítéltek, a felmentettek, az eljárás megszüntetése alá esők számát. A vádlottak számán 

belül meg kell adni a közvádas ügyek felnőttkorú, fiatalkorú; a pótmagánvádas ügyek és a 

magánvádas ügyek vádlottjai számát. A magánvádas ügyek vádlottjai számánál nem lehet 

figyelembe venni a tárgyalás előtti eljárás megszűntetésével befejezett ügyek vádlottjait. 

 

Statisztikai jelentés a pártfogó felügyelet tárgyában hozott bírósági határozatokról 

 

13. § A törvényszékek által havonta kiállítandó „U” mintán az elrendelt pártfogó felügyelet 

eseteit - annak időtartamától függő bontásban - külön a felnőttkorúakra és a fiatalkorúakra nézve 

részletezni kell. A fiatalkorúak esetében is fel kell tüntetni, hogy azt javítóintézetből ideiglenes 

elbocsátás esetén rendelték el. 

 

Statisztikai lap jogerős ítélettel befejezett házassági perről 

 

14. § (1) A „V” mintájú statisztikai lapot az a bíróság állítja ki, amely a jogerős ítéletet hozta. A 

fellebbezés visszavonása vagy elutasítása esetén a statisztikai lapot az elsőfokú bíróság állítja ki 

                                                 
17 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 2. §-a. Hatályos 2018. július 1-től. 
18 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 2. §-a. Hatályos 2018. július 1-től. 
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és küldi meg a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek. 

(2) Ha a bíróság az érvénytelenítési, illetőleg a bontókereset - és a vele összekapcsolt egyéb 

kereset - tárgyában külön hoz ítéletet (részítéletet), a statisztikai lapot az érvénytelenítés, illetőleg 

a bontás tárgyában hozott ítélet jogerőre emelkedésekor kell kiállítani. 

(3)19 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. 

 

IV. fejezet 

 

A bíróságok ügyforgalmára vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás 
 

Közös szabályok az összeállításhoz 

 

15. § (1) 20 A bíróságra érkezett ügyként kell számba venni azt az ügyet, amelyet a bíróság a 

beszámolási időszak folyamán a lajstromban vagy ügykönyvben a bírósági ügyvitel szabályairól 

szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.), valamint a bíróságok egységes 

iratkezeléséről szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasításban írtak (a továbbiakban együtt: ügyviteli 

szabályok) szerint kezdőiratként lajstromozott. 

(2) Befejezett (elintézett) ügynek kell tekinteni azt az ügyet, amelyet a bíróság a beszámolási 

időszak alatt a lajstromban vagy az ügykönyvben az ügyviteli szabályok szerint befejezett 

ügyként tüntetett fel. 

(3) Folyamatban maradt (elintézetlen) ügyként kell számba venni azt az ügyet, amelyet a bíróság 

a beszámolási időszak végén az ügyvitel szabályai szerint be nem fejezett (elintézetlen) ügyként 

tart nyilván. 

(4) Az érkezett, befejezett és folyamatban maradt adatok között a következő számszerű 

összefüggések állanak fenn: 

a) az előző hónapról folyamatban maradt ügyek számának azonosnak kell lennie azzal a 

számmal, amely az előző havi jelentés hó végén folyamatban maradt ügyekre vonatkozó 

oszlopában van feltüntetve, 

b) az előző hónapról folyamatban maradt és a beszámolási hónapban érkezett ügyek számának 

összege egyenlő a befejezett és a beszámolási hó végén folyamatban maradt ügyek számának 

összegével. 

 

A járásbíróság ügyforgalmi statisztikai jelentése21 

 

16. § (1) 22 A járásbíróság ügyforgalmi adatait („O” minta) a vonatkozó bírósági lajstrom, illetve 

ügykönyv, továbbá a tárgyalási napló adatai alapján kell összeállítani. 

                                                 
19 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
20 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
21 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
22 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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(2) Az ügyviteli szabályok szerint kezdőiratként kezelt iratok közül a jelentés megfelelő 

rovatában újra megindult ügyként kell számba venni: 

a) a Kúriának a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslati eljárásában, valamint a Kúriának, 

illetve az ítélőtáblának felülvizsgálati eljárás során, továbbá a másodfokú bíróság eljárásában 

hozott hatályon kívül helyezést kimondó és új eljárásra utasító határozatát az érintett bíróságon, 

ha a hatályon kívül helyezett határozat befejezte az eljárást, 

b) az igazolási kérelemnek helyt adó jogerős határozatot, ha a határidő elmulasztása az eljárás 

befejezését eredményezte. 

e) az eljárás félbeszakadása, szünetelése, felfüggesztése után az eljárást újból megindító iratot, 

d) az ügy egyesítésének megszüntetése után az egyesített ügyek iratait az alapügy kivételével, 

e) az ügy áttétele után visszaérkezett iratot, 

f) ha a bíróság az eljárást arra tekintettel függesztette fel, hogy az ügyészt bizonyítási eszköz 

felkutatására és a vádirat hiányosságainak pótlására hívta fel, ennek teljesítése után az ügyésznek 

a megkeresésre adott válaszát. 

(3) A bíró tevékenységére vonatkozó adatokat a tárgyalási napló alapján kell kiállítani. A 

civilisztikai ügyszakban a tárgyalt ügyek számának egyeznie kell a tárgyaláson - másodfokon a 

tárgyaláson és tanácsülésen - befejezett, valamint az elhalasztott peres ügyek számával. A 

tárgyaláson - másodfokon a tárgyaláson és tanácsülésen - és a tárgyaláson kívül befejezett ügyek 

számának összege egyenlő azzal a számmal, amely a jelentésben a beszámolási hónap folyamán 

befejezett összes ügyet tünteti fel. 

Büntető ügyekben a tárgyalt - másodfokon a tárgyalt, a nyilvános ülésre és a tanácsülésre 

kitűzött, harmadfokon a nyilvános ülésre és a tanácsülésre kitűzött - közvádas, magánvádas és 

pótmagánvádas ügyek számának egyeznie kell a tárgyaláson - másodfokon a tárgyaláson, a 

nyilvános ülésen és tanácsülésen, harmadfokon a nyilvános ülésen és a tanácsülésen - befejezett, 

valamint az elnapolt vagy halasztott büntető ügyek számával. A tárgyaláson - másodfokon a 

tárgyaláson, a nyilvános ülésen és tanácsülésen, harmadfokon a nyilvános ülésen és a 

tanácsülésen - , illetve a tárgyaláson kívül befejezett közvádas, magánvádas és pótmagánvádas 

ügyek számának összege egyenlő azzal a számmal, amely a jelentésben a beszámolási hónap 

folyamán befejezett közvádas, magánvádas és pótmagánvádas ügyeket tünteti fel. 

(4) Az „O” mintájú statisztikai jelentés kitöltésénél a következőkre kell figyelemmel lenni: 

a) a polgári és gazdasági peres ügyeket illetően a befejezett ügyeket számba kell venni a 

befejezés módja szerint, az ítélettel és a végzéssel befejezett (részletezett) ügyek számának 

egyeznie kell az összes befejezés számával, 

b) a polgári és gazdasági nemperes ügyek („O” minta II. rész) tekintetében az érkezés módját, 

továbbá a befejezés esetében annak módját - értelemszerűen - nem kell feltüntetni, 

e) a polgári és gazdasági peres és nemperes ügyekben a pertárgy értékét („O” minta IV. rész) az 

érkezéskor megállapítható perérték szerint kell közölni, 

d) a büntető peres ügyeknél az előző időszakról folyamatban maradt, közvádas ügyek számát a 

vádlottak száma szerint nem kell részletezni, ugyanez vonatkozik az érkezett ügyeknek az 

érkezés módja szerinti részletezésre, és az időszak végén folyamatban maradt ügyekre, 

e) a büntető nemperes ügyeknél az érkezés és a befejezés módját nem kell részletezni, 

f) a szabálysértési nemperes ügyeknél nem kell részletezni az érkezés és befejezés módját, 

g) a polgári és gazdasági, továbbá a büntető peres ügyekben az összesen befejezett, illetve 

folyamatban maradt ügyek számának egyeznie kell az ügyszakonként, illetve a büntető 

ügyszakban a vádemelés jellege szerinti peres ügyek, valamint az eljárás időtartama szerint 

részletezett ügyek számával, 

h) a szabálysértési ügyekben az eljárás időtartamát a befejezett ügyek vonatkozásában aszerint is 
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részletezni kell, hogy a cselekmény elkövetésétől a bíróságra érkezéséig mennyi idő telt el. 

 

Közigazgatási és munkaügyi bíróság ügyforgalmi statisztikai jelentése23 

 

17. § (1)24 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. 

(2) 25 

 

A törvényszék ügyforgalmi statisztikai jelentése 

 

18. § (1) A törvényszékek ügyforgalmi statisztikai jelentései („NI.” és „NII.” minták) kitöltésénél 

a 15. §-ban írt közös szabályok, illetve a járásbíróság ügyforgalmi és tevékenységi statisztikai 

jelentés („O” minta) kitöltésére vonatkozó rendelkezései értelemszerűen irányadóak. 

(2) A törvényszéken indult csőd- és felszámolási eljárásokat a törvényszék elsőfokú 

ügyforgalmánál és tevékenységénél („NI.” minta) nem kell figyelembe venni. 

(3) A törvényszékek fellebbezett ügyeiben („NII.” minta) a polgári peres ügyek és a gazdasági 

peres ügyek összesen adatából a peren kívül elbírált ügyek számának megadásánál az érkezésre 

és az időszak végén folyamatban maradt ügyek számára vonatkozó rovatokat nem kell kitölteni. 

A polgári és gazdasági nemperes ügyek összesen rovatában az érkezés és a befejezés módjára 

vonatkozó részletezést nem kell megadni. A fellebbezett munkaügyi ügyeknél a peren kívül 

elbírált ügyek tekintetében az előző időszakról folyamatban maradt ügyek számát, valamint az 

érkezett ügyek számát, továbbá a folyamatban maradt ügyek számát nem kell megadni. A 

munkaügyi nemperes ügyeknél az érkezés és befejezés módját nem kell részletezni. 

(4) A fellebbezett polgári és gazdasági peres és nemperes ügyeknél a pertárgy értékét a 

fellebbezésben vitatott perérték szerint kell közölni. 

(5) A fellebbezett büntető közvádas ügyeknél az előző időszakról és az időszak végén 

folyamatban maradt ügyek esetében a vádlottak számát nem kell részletezni. 

(6) A törvényszékek fellebbezett ügyeiben ki kell mutatni az ügynek a másodfokú bíróságra 

érkezésétől számított eljárási időtartamát is. 

 

A törvényszék ügyforgalma csődeljárásokban 

 

19. § A törvényszéken az előző időszakról folyamatban maradt, az érkezett és a befejezett, illetve 

az időszak végén folyamatban maradt csődeljárásokat a gazdálkodó szervezetek, valamint a 

befejezés módja szerint részletezve kell közölni. 

 

A törvényszék ügyforgalma a felszámolási eljárásokban 

 

20. § (1) A felszámolási eljárásokat a gazdálkodó szervezetek, valamint a felszámolási eljárást 

kérők szerint kell számba venni; külön az előző időszakról folyamatban maradt, külön a 

beszámolási időszakban érkezett, külön a befejezett és külön az időszak végén folyamatban 

maradt felszámolási eljárásokat. A felszámolási eljárások befejezését részletezni kell aszerint is, 

                                                 
23 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
24 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
25 Hatályon kívül helyezte a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 17. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2018. január 1-től. 
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hogy az érdemi vagy ügyviteli befejezés. 

(2) A felszámolási eljárásokkal kapcsolatban közölni kell a vitatott hitelezői igények és 

kifogások, valamint a közbenső mérleg elbírálásával kapcsolatos ügyek számát. 

(3) A befejezett felszámolási eljárásokban az érdemi, illetve az ügyviteli befejezést részletezni 

kell a befejezés módja szerint. Az érdemi befejezés és az ügyviteli befejezés összesen rovatában 

szereplő számmal (VI.) egyeznie kell az érdemi és ügyviteli befejezés a gazdálkodó szervezetek, 

illetve a felszámolási eljárást kérők szerinti összesen rovatában szereplő számmal (III/1-2). 

(4) A felszámolási eljárás időtartamát a befejezett felszámolási ügyekben és az időszak végén 

folyamatban maradt ügyekben is közölni kell. 

 

Az ítélőtábla ügyforgalmi statisztikai jelentése 

 

21. § Az ítélőtáblák ügyforgalmi statisztikai jelentése („T” minta) kitöltésénél a 15. §-ban írt 

közös szabályok, illetve a járásbíróság ügyforgalmi és tevékenységi statisztikai jelentés („O” 

minta) kitöltésére vonatkozó rendelkezései értelemszerűen irányadók, törvényszékek fellebbezett 

ügyei („NII.” minta) kitöltésére vonatkozó szabályokat is megfelelően alkalmazni kell. 

 

A Kúria ügyforgalmi statisztikai jelentése 

 

22. §26 A Kúria ügyforgalmi statisztikai jelentése („L” minta) kitöltésénél az eljárás időtartama 

számításánál (V-X. rész) az időtartamot a kezdőirat érkezésétől, illetve, ha újra megindult ügyről 

van szó, az újralajstromozás napjától kezdődően kell számítani. 

 

V. fejezet 

 

A bírói egyéni adatszolgáltatással kapcsolatos jelentések összeállítása 

 

Közös szabályok 

 

23. § (1) 27 A bírói egyéni adatszolgáltatás során a beszámolási időszakra vonatkozó folyamatban 

lévő, illetve befejezett ügyek számának - a megfelelő bírósági szintre vonatkozó „O”, „KM”, 

„NI.”, NII.”, „T” mintájú jelentésben feltüntetett folyamatban lévő, illetve befejezett büntető, 

civilisztikai peres ügyek számával - egyeznie kell. 

(2) Az adott hónapra irányadó munkanapként a fizetett ünnep- és munkaszüneti napok levonása 

után megmaradó napok vehetők figyelembe. A munkából kiesett nap, illetve kiesett tárgyalási 

nap - ideértve civilisztikai ügyszakban másodfokon a tárgyalást és tanácsülést, büntető 

ügyszakban másodfokon a tárgyalást, a nyilvános ülést és tanácsülést, harmadfokon a nyilvános 

ülést és a tanácsülést - megadásánál azokat a munkanapokat kell számításba venni, amelyet a bíró 

igazolt betegség, igénybevett szabadság, oktatás vagy egyéb ok miatt nem töltött munkával, 

illetve ezen okokból kitűzött tárgyalása elmaradt. 

(3) A már kitűzött tárgyalásnak bármely okból történő elmaradása - ideértve az ún. beállítást is - 

elmaradt tárgyalásnak számít. 

(4) a) A bíróságnál eljáró bírák számát az adott bíróság tényleges bírói létszáma alapján kell 

megadni. A járásbíróságoknál a bíróság elnökét, elnökhelyettesét, csoportvezetőjét, 

                                                 
26 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
27 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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csoportvezető-helyettesét az OBH elnökének a bíróságok igazgatásáról szóló szabályzatának V. 

Fejezet 5. alcímében rögzített tárgyalási kötelezettség arányában kell figyelembe venni. 

b) A másodfokon, illetve harmadfokon eljáró tanácsok számának megállapításánál - az eljárási 

jogszabályoknak megfelelően három hivatásos bíró figyelembevételével - távollétnek kell 

tekinteni a (6) bekezdésben írtakon túl, ha a tanács bármely tagja a beszámolási időszakban más 

ügyszakban, ítélkezési szinten, vagy kirendeléssel is végzett tárgyalási tevékenységet. A tárgyaló 

tanácsok számának meghatározásánál a távollét miatt kiesett összesített munkanapok számát el 

kell osztani a havi munkanapok összesített számával és ennek hányadosával kell csökkenteni az 

adott hónapban irányadó tényleges tárgyaló tanácsi számot. 

(5) A többi bírósági elnököt pedig a eljáró bírák számába nem kell beszámítani. Egyébként a 

bíróságokon a többi igazgatási vezető tárgyalási kötelezettségének mértékét a bíróság elnöke 

állapítja meg, ezt a bíróság Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzíteni kell. 

(6) 28 Ha az adott hónapban a bírák nem dolgoztak teljes létszámban, illetve a teljes időszakban, 

meg kell állapítani az eljáró bírák számát. Ez oly módon történik, hogy a távollét miatt kiesett 

munkanapok számát el kell osztani a havi munkanapok számával és ennek hányadosával kell 

csökkenteni az adott hónapban irányadó tényleges bírói létszámot. (Példa: ha a kisebb 

járásbíróságnál a figyelembe vett létszám az elnökkel együtt 3,75 fő, és ebből 1 bíró 3 napot, egy 

másik 5 napot volt távol, az összeadott napok számát, tehát a 8-at kell osztani az adott hónapra 

irányadó munkanapok számával, pl. 21-gyel, az osztás eredménye 0,38. A 3,75-ből kell levonni a 

0,38-at, így az adott hónapban eljárt bírák száma 3,37.) 

(7) Ha az adott bíróságon az engedélyezett létszámon felül kirendelt bíró működik, őt a 

kirendelés helye szerinti bíróságon kell számításba venni, amennyiben a kirendelt bíró eredeti 

szolgálati helyén tárgyalási tevékenységet nem végez. Ha a kirendelt bíró eredeti szolgálati 

helyén is végez tárgyalási tevékenységet, őt a tárgyalási napok arányában kell eredeti, illetve a 

kirendelés helye szerinti bíróságon tárgyaló bíróként számításba venni. 

(8) Azokon a bíróságokon, ahol a bíróság elnökének bár tárgyalási kötelezettsége nincs, de 

tárgyal, a többlet tárgyalási napok számát osztani kell az adott hónap munkanapjainak számával, 

és ennek eredményét hozzáadva kell megállapítani a tárgyaló bírák/tanácsok létszámát. [Példa: az 

adott bíróságon a tényleges bírói létszám 30 fő (elnök nélkül), kiesett tárgyalási napok nem 

voltak, de 4 plusz tárgyalási napot teljesített az elnök, akkor a 4-et osztani kell az adott hónapra 

irányadó munkanapok számával, pl. 21-gyel, és a 0,19-es eredménnyel növelni kell a 30-as 

létszámot, tehát a tárgyaló bírák száma 30,19 lesz.] 

(9) 

(10) Ha a bíró a beszámolási időszakban több ügyszakban, ítélkezési szinten tárgyalt, tárgyalási 

tevékenységét az adott ügyszakban (ítélkezési szinten) a tárgyalt ügyek arányában kell 

elszámolni. 

(11) A tanácselnökök/bírák másodfokú tevékenységével kapcsolatos adatszolgáltatási lapokon a 

befejezett és a folyamatban maradt ügyek időtartam szerinti megoszlása tekintetében az eljárás 

időtartamát az ügynek a másodfokú bíróságra érkezése napjától kell számítani. Ugyanez 

vonatkozik a kitűzetlen ügyekkel kapcsolatos kérdésekre is. 

(12) A szabálysértési ügyszakban kijelölt titkárok esetében a bírákra vonatkozó rendelkezéseket 

kell megfelelően alkalmazni. 

Amennyiben a kijelölt titkár a beszámolási időszakban a szabálysértési ügyszakon kívül más 

ügyszakban is intéz ügyeket, az összes befejezés és a szabálysértési tárgyaláson befejezett ügyek 

arányában kell megállapítani a szabálysértési tárgyaló titkári létszámot. 

                                                 
28 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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24. § (1) Az OBH a 9. § (9) bekezdése szerint hozzá elektronikus úton továbbított adatokat 

ellenőrzi és feldolgozza, majd elkészíti az országos összesítéseket. A szükséghez képest, de 

legalább évente az ügyforgalmi statisztikai adatokra is figyelemmel elemzést készít az OBH 

elnöke, valamint az OBT részére. 

(2) Az OBH az országos összesítéseket és az OBH elnöke, valamint az OBT részére készített 

elemzést köteles rendszeresen a bírósági elnökök rendelkezésére bocsátani. 

 

VI. fejezet 

 

Egyéb rendelkezés 
 

A kitöltési útmutató 

 

25. § (1) Az e szabályzatban írt ügyforgalmi statisztikai kérdőívekben, jelentésekben, egyéni 

adatlapokban, egyéni bírói adatszolgáltatásokban feltüntetett peres és nemperes ügyeken 

(ügykategóriákon) és ügycsoportokon a vonatkozó eljárási és anyagi jogszabályokban, illetve a 

Büsz.-ben, továbbá az egységes iratkezelési szabályzatban, valamint a bírói gyakorlatban 

kialakult és elfogadott elnevezésű ügyeket kell érteni; az ügyszak szerinti lajstromokban 

nevesített ügyek tárgyával összhangban. 

(2) 29 A SEO a statisztikai lapok és jelentések egységes kitöltésének érdekében - az érintett 

bíróságok véleményének figyelembevételével - jogosult állást foglalni, szükség esetén írásban 

kitöltési útmutatást adni. 

 

VII. fejezet 

 

Hatálybalépés 

 

26. § Ez a szabályzat 2005. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit 2005. július 1. napjától kell 

alkalmazni. 

 

27. §30 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. 

 

1. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz 

 

........ év ....................... hónap ...... számú minta 

 

Bírói/titkári egyéni havi adatszolgáltatás járásbírósági és törvényszéki elsőfokú ügyekben 

Büntető ügyszak (katonai ügyszak nélkül) 

 

1. Előző időszakról folyamatban maradt ügyek száma összesen: 

ezen belül: 

                                                 
29 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
30 Beiktatta a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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- peres 

ezen belül: 

- tárgyalásról lemondás 

- fiatalkorúak ügyei 

- soron kívüli ügy 

- magánvádas ügy 

- pótmagánvádas ügy 

- nemperes ezen belül: 

- a nyomozási bíró feladatkörébe tartozó ügy 

- idegenrendészeti ügy 

- tárgyalás mellőzése 

- magánvádas ügy 

- összbüntetés 

- külföldi ítélet érvényének elismerése 

- kényszergyógykezelés felülvizsgálata 

- egyéb 

2. Tárgyhónapban érkezett ügyek száma összesen: 

ezen belül: 

- peres 

ezen belül: 

- tárgyalásról lemondás 

- fiatalkorúak ügyei 

- soron kívüli ügy 

- magánvádas ügy 

- pótmagánvádas ügynemperes 

ezen belül: 

- a nyomozási bíró feladatkörébe tartozó ügy 

- idegenrendészeti ügy 

- tárgyalás mellőzése 

- magánvádas ügy 

- összbüntetés 

- külföldi ítélet érvényének elismerése 

- kényszergyógykezelés felülvizsgálata 

- egyéb 

3. Bíróra/titkárra átosztott ügyek száma: 

4. Bírótól/titkárról átosztott ügyek száma: 

5. Tárgyhónapra kitűzött ügyek száma: 

6. Munkából kiesett napok száma összesen: 

- ebből a kiesett tárgyalási napok száma összesen 

- okai: 

- betegség 

- szabadság 

- oktatás 

- egyéb (a bíróság működésében felmerül ok) 

7. Tárgyalási napok száma: 

8. Tárgyalt ügyek száma: 

ezen belül: 
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- bírói tanácsban eljárás 

- egyesbírókénti eljárás 

ezen belül: 

- lemondás a tárgyalásról 

9. Tárgyalt ügyekben a vádlottak száma: 

10. Tárgyalt ügyekben a tárgyalás kitűzésekor 

- megidézettek száma 

- értesítettek száma 

11. Tárgyhónapban kitűzött ügyekből az elnapolt ügyek száma összesen: 

ezen belül: 

- a vádlott(ak) meg nem jelenése 

- a tanú(k) meg nem jelenése 

- a vádlott(ak) elővezetésének nem teljesítése 

- a tanú(k) elővezetésének nem teljesítése 

- a védő(k) meg nem jelenése 

- a védő személyében történt változás és a védőnek nem volt kellő ideje a felkészülésre 

- a szakértői vélemény késedelme 

- a szakértő(k) meg nem jelenése 

- a megkeresés eredménytelensége 

- tárgyaláson felmerült új bizonyítási indítvány 

- határozat kihirdetésére 

- adminisztrációs hiba 

- idézés szabályszerűtlensége 

- a bíróság működésében felmerült objektív ok 

- a vádlottak nagy száma 

- a tanúk nagy száma 

- egyéb ok 

12. Hány esetben került sor az elnapolással együtt új határnap kitűzésére: 

13. Tárgyhónapra kitűzött ügyekből az elhalasztott ügyek száma összesen: 

- tárgyalás előtt 

ezen belül: 

- az ügyész előzetes kimentése 

- a vádlott(ak) előzetes kimentése 

- a védő(k) előzetes kimentése 

- a védő személyében történt változás és a védőnek nem volt kellő ideje a felkészülésre 

- a tanú(k) előzetes kimentése 

- a szakértői vélemény késedelme 

- a szakértő(k) előzetes kimentése 

- a vádlott(ak) elővezetésének nem teljesítése 

- a tanú(k) elővezetésének nem teljesítése 

- a megkeresés eredménytelensége 

- adminisztrációs hiba 

- idézés szabályszerűtlensége 

- a bíróság működésében felmerült objektív ok 

- egyéb ok 

- tárgyaláson 

ezen belül: 
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- az ügyész meg nem jelenése 

- a vádlott(ak) meg nem jelenése 

- a védő(k) meg nem jelenése 

- a védő személyében történt változás és a védőnek nem volt kellő ideje a felkészülésre 

- a tanú(k) meg nem jelenése 

- a szakértői vélemény késedelme 

- a szakértő(k) meg nem jelenése 

- a vádlott(ak) elővezetésének nem teljesítése 

- a tanú(k) elővezetésének nem teljesítése 

- a megkeresés eredménytelensége 

- adminisztrációs hiba 

- idézés szabályszerűtlensége 

- a bíróság működésében felmerült objektív ok 

- egyéb ok 

14. Hány esetben került sor az elhalasztással egyidejűleg új határnap kitűzésére: 

15. Tárgyhónapban befejezett ügyek száma összesen: 

ezen belül 

- peres 

ezen belül: 

- tárgyaláson 

- nyilvános ülésen (pl. tárgyalásról lemondás) 

- tárgyaláson kívül 

- nemperes ezen belül: 

- tárgyaláson 

- ülésen 

- iratok alapján 

16. Tárgyaláson, nyilvános ülésen befejezett ügyekből: 

- ítélet 

- végzés 

ezen belül: 

- érdemi (eljárás megszüntetése) 

- nem érdemi (felfüggesztés, áttétel, egyéb) 

17. Tárgyaláson kívül befejezett ügyekből: 

- a nyomozási bíró feladatkörébe tartozó ügy 

- idegenrendészeti ügy 

- tárgyalás mellőzése 

- magánvádas ügy 

ebből: 

személyes meghallgatás 

- összbüntetés 

- külföldi ítélet érvényének elismerése 

- kényszergyógykezelés felülvizsgálata 

- egyéb 

ezen belül: 

- érdemi (eljárás megszüntetése) 

ebből: 

személyes meghallgatáson eredményes békítés 
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- nem érdemi (áttétel, egyesítés, eljárás felfüggesztése, egyéb) 

18. Befejezett ügyek megoszlása: 

- peres 

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 

- nemperes 

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 

19. Tárgyhónapban első fokon jogerőre emelkedett határozatok száma: 

ezen belül: 

- ítélet 

- végzés 

ezen belül: 

- eljárás megszüntetése 

- a nyomozási bíró feladatkörébe tartozó ügy 

- idegenrendészeti ügy 

- tárgyalás mellőzése 

- magánvádas ügy 

- összbüntetés 

- külföldi ítélet érvényének elismerése 

- kényszergyógykezelés felülvizsgálata 

- egyéb (áttétel, egyesítés, eljárás felfüggesztése, egyéb) 

20a. Írásba foglalatlan - eljárást befejező - határozatok száma a tárgyhónap utolsó napján: 

- 30 napon túl 

- 60 napon túl 

20b. Tárgyidőszakban késedelmesen írásba foglalt - eljárást befejező - határozatok száma: 

21. Tárgyhónap végén folyamatban maradt ügyek száma összesen: 

ezen belül: 

- peres 

ezen belül: 

- olyan ügy, amelyben a vádlott(ak) házi őrizetben vannak 

- olyan ügy, amelyben a vádlott(ak) lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt állnak 
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- tárgyalásról lemondás 

- fiatalkorúak ügyei 

- soron kívüli ügy 

- magánvádas ügy 

- pótmagánvádas ügy 

- nemperes 

ezen belül: 

- a nyomozási bíró feladatkörébe tartozó ügy 

- idegenrendészeti ügy 

- tárgyalás mellőzése 

- magánvádas ügy 

- összbüntetés 

- külföldi ítélet érvényének elismerése 

- kényszergyógykezelés felülvizsgálata 

- egyéb 

22. Tárgyhónapban folyamatban maradt ügyekből a kitűzött peres ügyek száma összesen: 

23. Kitűzetlen peres ügyek száma összesen: 

ezen belül a legkorábban érkezett ügy 

- ügyszáma 

- érkezése időpontja 

24. Legtávolabbi határnap: 

25. Folyamatban megmaradt ügyek megoszlása: 

- peres 

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 

- nemperes 

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 

26. 30 napon túli elintézetlen ügyek száma: 

ezen belül: 

- peres 
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- nemperes 

..................................................  

bíró/titkár 

 

1/a. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz 

 

2. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz 

 

........ év ....................... hónap ...... számú minta 

 

Bírói/titkári egyéni havi adatszolgáltatás törvényszéki elsőfokú katonai ügyekben 
 

1. Előző időszakról folyamatban maradt ügyek száma összesen: 

ezen belül: 

- peres 

ezen belül: 

- tárgyalásról lemondás 

- soron kívüli ügy 

- pótmagánvádas ügy 

- semmissé nyilvánítási ügy 

- nemperes ezen belül: 

- a nyomozási bíró feladatkörébe tartozó ügy 

- tárgyalás mellőzése 

- összbüntetés 

- kényszergyógykezelés felülvizsgálata 

- egyéb 

2. Tárgyhónapban érkezett ügyek száma összesen: 

ezen belül: 

- peres 

ezen belül: 

- tárgyalásról lemondás 

- soron kívüli ügy 

- pótmagánvádas ügy 

- semmissé nyilvánítási ügy 

- nemperes ezen belül: 

- a nyomozási bíró feladatkörébe tartozó ügy 

- tárgyalás mellőzése 

- összbüntetés 

- kényszergyógykezelés felülvizsgálata 

- egyéb 

3. Bíróra/titkárra átosztott ügyek száma: 

4. Bírótól/titkárról átosztott ügyek száma: 

5. Tárgyhónapra kitűzött ügyek száma: 

6. Munkából kiesett napok száma összesen: 

- ebből a kiesett tárgyalási napok száma 

- okai: 

- betegség 
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- szabadság 

- oktatás 

- egyéb (a bíróság működésében felmerül ok) 

7. Tárgyalási napok száma: 

8. Tárgyalt ügyek száma: 

ezen belül: 

- bírói tanácsban eljárás 

- egyesbírókénti eljárás 

ezen belül: 

- lemondás a tárgyalásról 

9. Tárgyalt ügyekben a vádlottak száma: 

10. Tárgyalt ügyekben a tárgyalás kitűzésekor 

- megidézettek száma 

- értesítettek száma 

11. Tárgyhónapban kitűzött ügyekből az elnapolt ügyek száma összesen: 

ezen belül: 

- a vádlott(ak) meg nem jelenése 

- a tanú(k) meg nem jelenése 

- a vádlott(ak) elővezetésének nem teljesítése 

- a tanú(k) elővezetésének nem teljesítése 

- a védő(k) meg nem jelenése 

- a védő személyében történt változás és a védőnek nem volt kellő ideje a felkészülésre 

- a szakértői vélemény késedelme 

- a szakértő(k) meg nem jelenése 

- a megkeresés eredménytelensége 

- tárgyaláson felmerült új bizonyítási indítvány 

- határozat kihirdetésére 

- adminisztrációs hiba 

- idézés szabályszerűtlensége 

- a bíróság működésében felmerült objektív ok 

- a vádlottak nagy száma 

- a tanúk nagy száma 

- egyéb ok 

12. Hány esetben került sor az elnapolással együtt új határnap kitűzésére: 

13. Tárgyhónapra kitűzött ügyekből az elhalasztott ügyek száma összesen: 

- tárgyalás előtt 

ezen belül: 

- az ügyész előzetes kimentése 

- a vádlott(ak) előzetes kimentése 

- a védő(k) előzetes kimentése 

- a védő személyében történt változás és a védőnek nem volt kellő ideje a felkészülésre 

- a tanú(k)előzetes kimentése 

- a szakértői vélemény késedelme 

- a szakértő(k) előzetes kimentése 

- a vádlott(ak) elővezetésének nem teljesítése 

- a tanú(k) elővezetésének nem teljesítése 

- a megkeresés eredménytelensége 
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- adminisztrációs hiba 

- idézés szabályszerűtlensége 

- a bíróság működésében felmerült objektív ok 

- egyéb ok 

- tárgyaláson 

ezen belül: 

- az ügyész meg nem jelenése 

- a vádlott(ak) meg nem jelenése 

- a védő(k) meg nem jelenése 

- a védő személyében történt változás és a védőnek nem volt kellő ideje a felkészülésre 

- a tanú(k) meg nem jelenése 

- a szakértői vélemény késedelme 

- a szakértő(k) meg nem jelenése 

- a vádlott(ak) elővezetésének nem teljesítése 

- a tanú(k) elővezetésének nem teljesítése 

- a megkeresés eredménytelensége 

- adminisztrációs hiba 

- idézés szabályszerűtlensége 

- a bíróság működésében felmerült objektív ok 

- egyéb ok 

14. Hány esetben került sor az elhalasztással egyidejűleg új határnap kitűzésére: 

15. Tárgyhónapban befejezett ügyek száma összesen: 

ezen belül 

- peres 

ezen belül: 

- tárgyaláson 

- nyilvános ülésen (tárgyalásról lemondás) 

- tárgyaláson kívül 

- nemperes 

ezen belül: 

- tárgyaláson 

- ülésen 

- iratok alapján 

16. Tárgyaláson, nyilvános ülésen befejezett ügyekből: 

- ítélet 

- végzés 

ezen belül: 

- érdemi (eljárás megszüntetése) 

- nem érdemi (felfüggesztés, áttétel, egyéb) 

17. Tárgyaláson kívül befejezett ügyekből: 

- a nyomozási bíró feladatkörébe tartozó ügy 

- tárgyalás mellőzése 

- összbüntetés 

- kényszergyógykezelés felülvizsgálata 

- egyéb 

ezen belül: 

- érdemi (eljárás megszüntetése) 
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- nem érdemi (áttétel, egyesítés, eljárás felfüggesztése, egyéb) 

18. Befejezett ügyek megoszlása: 

- peres 

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 

- nemperes 

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 

19. Tárgyhónapban első fokon jogerőre emelkedett határozatok száma: 

ezen belül: 

- ítélet 

- végzés 

ezen belül: 

- eljárás megszüntetése 

- a nyomozási bíró feladatkörébe tartozó ügy 

- tárgyalás mellőzése 

- összbüntetés 

- kényszergyógykezelés felülvizsgálata 

- egyéb (áttétel, egyesítés, eljárás felfüggesztése, egyéb) 

20a. Írásba foglalatlan - eljárást befejező - határozatok száma a tárgyhónap utolsó napján: 

- 30 napon túl 

- 60 napon túl 

20b. Tárgyidőszakban késedelmesen írásba foglalt - eljárást befejező - határozatok száma: 

21. Tárgyhónap végén folyamatban maradt ügyek száma összesen: 

ezen belül: 

- peres 

ezen belül: 

- olyan ügy, amelyben a vádlott(ak) házi őrizetben vannak 

- olyan ügy, amelyben a vádlott(ak) lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt állnak 

- tárgyalásról lemondás 

- soron kívüli ügy 
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- pótmagánvádas ügy 

- semmissé nyilvánítási ügy 

- nemperes 

ezen belül: 

- a nyomozási bíró feladatkörébe tartozó ügy 

- tárgyalás mellőzése 

- összbüntetés 

- kényszergyógykezelés felülvizsgálata 

- egyéb 

22. Tárgyhónapban folyamatban maradt ügyekből a kitűzött peres ügyek száma összesen: 

23. Kitűzetlen peres ügyek száma összesen: 

ezen belül a legkorábban érkezett ügy 

- ügyszáma 

- érkezése időpontja 

24. Legtávolabbi határnap: 

25. Folyamatban megmaradt ügyek megoszlása: 

- peres 

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 

- nemperes 

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 

26. 30 napon túli elintézetlen ügyek száma: 

ezen belül: 

- peres 

- nemperes 

..................................................  

bíró/titkár 

 

3. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz 

 



25 

 

........ év ....................... hónap ...... számú minta 

 

Bírói/titkári egyéni havi adatszolgáltatás szabálysértési elsőfokú ügyekben 
 

1. Előző időszakról folyamatban maradt ügyek száma összesen: 

ezen belül: 

- peres 

ezen belül: 

- elzárással is büntethető szabálysértés 

- szabálysértési kifogás 

- perújítás 

- bíróság elé állítás 

- nemperes 

ezen belül: 

- szabálysértési kifogás 

- elzárásra átváltoztatás ezen belül: pénzbírság helyszíni bírság közérdekű munka 

- perújítás megengedhetősége 

- ügyészi óvás 

2. Tárgyhónapban érkezett ügyek száma összesen: 

ezen belül: 

- peres 

ezen belül: 

- elzárással is büntethető szabálysértés 

- szabálysértési kifogás 

- perújítás 

- bíróság elé állítás 

- nemperes ezen belül: 

- szabálysértési kifogás 

- elzárásra átváltoztatás 

ezen belül: 

pénzbírság 

helyszíni bírság 

közérdekű munka 

- perújítás megengedhetősége 

- ügyészi óvás 

3. Bíróra/titkárra átosztott ügyek száma: 

4. Bírótól/titkárról átosztott ügyek száma: 

5. Tárgyhónapra kitűzött ügyek száma: 

6. Munkából kiesett napok száma összesen: 

- ebből a kiesett tárgyalási napok száma 

- okai: 

- betegség 

- szabadság 

- oktatás 

- egyéb (a bíróság működésében felmerül ok) 

7. Tárgyalási napok száma: 

8. Tárgyalt ügyek száma: 
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ezen belül: 

- elzárással is büntethető szabálysértés 

- szabálysértési kifogás 

- elzárásra átváltoztatás 

ezen belül: 

pénzbírság 

helyszíni bírság 

közérdekű munka 

- perújítás 

- bíróság elé állítás 

9. Tárgyhónapra kitűzött ügyekből az elnapolt ügyek száma összesen: 

ezen belül: 

- az eljárás alá vont személy meg nem jelenése 

- a képviselő meg nem jelenése 

- a tanú meg nem jelenése 

- az eljárás alá vont személy elővezetésének nem teljesítése 

- a tanú elővezetésének nem teljesítése 

- a szakértői vélemény késedelme 

- a szakértő meg nem jelenése 

- a megkeresés eredménytelensége 

- tárgyaláson felmerült új bizonyítási indítvány 

- idézés szabályszerűtlensége 

- bíróság működésében felmerül objektív ok 

- adminisztrációs hiba 

- egyéb ok 

10. Hány esetben került sor az elnapolással együtt új határnap kitűzésére: 

11. Tárgyhónapra kitűzött ügyekből az elhalasztott ügyek száma összesen: 

- tárgyalás előtt 

ezen belül: 

- az eljárás alá vont személy előzetes kimentése 

- a képviselő előzetes kimentése 

- a tanú előzetes kimentése 

- az eljárás alá vont személy elővezetésének nem teljesítése 

- a tanú elővezetésének nem teljesítése 

- a szakértői vélemény késedelme 

- a szakértő előzetes kimentése 

- a megkeresés eredménytelensége 

- idézés szabályszerűtlensége 

- bíróság működésében felmerül objektív ok 

- adminisztrációs hiba 

- egyéb ok 

- tárgyaláson 

ezen belül: 

- az eljárás alá vont személy meg nem jelenése 

- a képviselő meg nem jelenése 

- a tanú meg nem jelenése 

- az eljárás alá vont személy elővezetésének nem teljesítése 
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- a tanú elővezetésének nem teljesítése 

- a szakértői vélemény késedelme 

- a szakértő meg nem jelenése 

- a megkeresés eredménytelensége 

- tárgyaláson felmerült új bizonyítási indítvány 

- idézés szabályszerűtlensége 

- bíróság működésében felmerül objektív ok 

- adminisztrációs hiba 

- egyéb ok 

12. Hány esetben került sor az elhalasztással egyidejűleg új határnap kitűzésére: 

13. Tárgyhónapban befejezett ügyek száma összesen: 

- érdemi 

ebből 

- tárgyaláson 

ezen belül: 

szabálysértési kifogás 

elzárással is büntethető szabálysértés 

ebből bíróság elé állítás 

- tárgyaláson kívül 

ezen belül: 

szabálysértési kifogás 

- nem érdemi 

ebből 

- tárgyaláson 

ezen belül: 

elzárással is büntethető szabálysértés 

ebből bíróság elé állítás 

elzárásra átváltoztatás 

ezen belül: 

pénzbírság 

helyszíni bírság 

közérdekű munka 

- tárgyaláson kívül 

ezen belül: 

szabálysértési kifogás 

elzárásra átváltoztatás 

ezen belül: 

pénzbírság 

helyszíni bírság 

közérdekű munka 

perújítás 

ügyészi óvás 

14. Befejezett ügyek megoszlása a határozat tartalma szerint: 

- megszüntetés 

- áttétel 

- felfüggesztés 

- elzárás kiszabása 
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- pénzbírság kiszabása 

- közérdekű munka kiszabása 

- figyelmeztetés 

- járművezetéstől eltiltás 

- elkobzás 

- kitiltás 

- a tárgyalás mellőzésével hozott végzés hatályban tartása 

- a tárgyalás mellőzésével hozott végzés megváltoztatása 

- a tárgyalás mellőzésével hozott végzés hatályon kívül helyezése és az eljárás megszüntetése 

- a szabálysértési hatóság határozatának hatályban tartása 

- a szabálysértési hatóság határozatának megváltoztatása 

- a szabálysértési hatóság határozatának hatályon kívül helyezése 

ezen belül: 

és az eljárás megszüntetése 

és új eljárásra utasítása 

és az iratok megküldése 

egyéb 

- elzárásra átváltoztatás 

- perújítás elrendelése 

- perújítási indítvány elutasítása 

- ügyészi óvásnak helytadás 

- ügyészi óvás elutasítása 

- egyéb 

15. Befejezett ügyek megoszlása: 

- peres 

0-3 hó 

3-6 hó 

6-12 hó 

1-2 év 

- nemperes 

0-3 hó 

3-6 hó 

6-12 hó 

1-2 év 

16. Tárgyhónap végén folyamatban maradt ügyek száma összesen: 

ezen belül: 

- peres 

ezen belül: 

- elzárással is büntethető szabálysértés 

- szabálysértési kifogás 

- perújítás 

- nemperes 

ezen belül: 

- szabálysértési kifogás 

- elzárásra átváltoztatás 

ezen belül: 

pénzbírság 
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helyszíni bírság 

közérdekű munka 

- perújítás megengedhetősége 

- ügyészi óvás 

17. Tárgyhónapban folyamatban maradt ügyekből a kitűzött peres ügyek száma összesen: 

18. Kitűzetlen peres ügyek száma összesen: 

ezen belül a legkorábban érkezett ügy 

- ügyszáma 

- érkezése időpontja 

19. Legtávolabbi határnap: 

20. Folyamatban megmaradt ügyek megoszlása: 

- peres 

0-3 hó 

3-6 hó 

6-12 hó 

1-2 év 

- nemperes 

0-3 hó 

3-6 hó 

6-12 hó 

1-2 év 

21a. 30 napon túl írásba foglalatlan - eljárást befejező - határozatok száma a tárgyhónap utolsó 

napján: 

21b. Tárgyidőszakban késedelmesen írásba foglalt - eljárást befejező - határozatok száma: 

.....................................  

bíró/titkár 

4. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz 

 

........ év ....................... hónap ...... számú minta 

 

Bírói/titkári egyéni havi adatszolgáltatás törvényszéki büntetés-végrehajtási elsőfokú ügyekben 
 

1. Előző időszakról folyamatban maradt ügyek száma összesen: 

ezen belül: 

- szabadságvesztés végrehajtási ügy 

ezen belül: 

szabadságvesztés végrehajtása 

szabadságvesztésre átváltoztatott közérdekű munka végrehajtása 

szabadságvesztésre átváltoztatott pénzbüntetés végrehajtása 

elzárásra átváltoztatott rendbírság végrehajtása 

egyéb 

- büntetés-végrehajtási ügy 

ezen belül: 

szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megváltoztatása 

enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása 

feltételes szabadságra bocsátás 

feltételes szabadság megszüntetése 
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elbocsátás a javítóintézetből 

az ideiglenes elbocsátás megszüntetése 

fenyítés elleni fellebbezés elbírálása 

közérdekű munka tárgyában előterjesztett fellebbezés elbírálása (Kmv. ügycsoport) 

közérdekű munka végrehajthatósága megszűnésének megállapítása 

közérdekű munka átváltoztatása szabadságvesztésre 

pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre 

kiutasítás végrehajthatósága kizártságának megállapítása 

nemzetközi elfogatóparancs kibocsátása 

európai elfogatóparancs kibocsátása 

belföldi elfogatóparancs, körözés kibocsátása elévülés megállapítása 

a büntetés-végrehajtás átadásával kapcsolatos eljárás (átszállítási kérelem) 

egyéb 

- egyéb 

2. Tárgyhónapban érkezett ügyek száma összesen: 

ezen belül: 

- szabadságvesztés végrehajtási ügy 

ezen belül: 

szabadságvesztés végrehajtása 

szabadságvesztésre átváltoztatott közérdekű munka végrehajtása 

szabadságvesztésre átváltoztatott pénzbüntetés végrehajtása 

elzárásra átváltoztatott rendbírság végrehajtása 

egyéb 

- büntetés-végrehajtási ügy 

ezen belül: 

szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megváltoztatása 

enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása 

feltételes szabadságra bocsátás 

feltételes szabadság megszüntetése 

elbocsátás a javítóintézetből 

az ideiglenes elbocsátás megszüntetése 

fenyítés elleni fellebbezés elbírálása 

közérdekű munka tárgyában előterjesztett fellebbezés elbírálása (Kmv. ügycsoport) 

közérdekű munka végrehajthatósága megszűnésének megállapítása 

közérdekű munka átváltoztatása szabadságvesztésre 

pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre 

kiutasítás végrehajthatósága kizártságának megállapítása 

nemzetközi elfogatóparancs kibocsátása 

európai elfogatóparancs kibocsátása 

belföldi elfogatóparancs, körözés kibocsátása elévülés megállapítása 

a büntetés-végrehajtás átadásával kapcsolatos eljárás (átszállítási kérelem) 

egyéb 

- egyéb 

3. Bíróra/titkárra átosztott ügyek száma: 

4. Bírótól/titkárról átosztott ügyek száma: 

5. Tárgyhónapra kitűzött ügyek száma: 

6. Munkából kiesett napok száma összesen: 
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- ebből a kiesett tárgyalási (meghallgatási) napok száma 

- okai: 

- betegség 

- szabadság 

- oktatás 

- egyéb (a bíróság működésében felmerül ok) 

7. Tárgyalási (meghallgatási) napok száma: 

8. Tárgyalt (meghallgatott) ügyek száma: 

9. Tárgyhónapra kitűzött ügyekből az elnapolt ügyek száma összesen: 

ezen belül: 

- az elítélt meg nem jelenése 

- a védő meg nem jelenése 

- a törvényes képviselő meg nem jelenése 

- a tanú meg nem jelenése 

- az elővezetés nem teljesítése 

- a szakértői vélemény késedelme 

- a szakértő meg nem jelenése 

- a megkeresés eredménytelensége 

- meghallgatáson felmerült új bizonyítási indítvány 

- idézés szabályszerűtlensége 

- bíróság működésében felmerül objektív ok 

- adminisztrációs hiba 

- egyéb ok 

10. Hány esetben került sor az elnapolással együtt új határnap kitűzésére: 

11. Tárgyhónapra kitűzött ügyekből az elhalasztott ügyek száma összesen: 

- meghallgatás előtt 

ezen belül: 

- az ügyész előzetes kimentése 

- az elítélt előzetes kimentése 

- a védő előzetes kimentése 

- a törvényes képviselő előzetes kimentése 

- a tanú előzetes kimentése 

- az elővezetés nem teljesítése 

- a szakértői vélemény késedelme 

- a szakértő előzetes kimentése 

- a megkeresés eredménytelensége 

- meghallgatáson felmerült új bizonyítási indítvány 

- idézés szabályszerűtlensége 

- bíróság működésében felmerül objektív ok 

- adminisztrációs hiba 

- egyéb ok 

- meghallgatáson 

ezen belül: 

- az ügyész meg nem jelenése 

- az elítélt meg nem jelenése 

- a védő meg nem jelenése 

- a törvényes képviselő meg nem jelenése 
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- a tanú meg nem jelenése 

- az elővezetés nem teljesítése 

- a szakértői vélemény késedelme 

- a szakértő meg nem jelenése 

- a megkeresés eredménytelensége 

- meghallgatáson felmerült új bizonyítási indítvány 

- idézés szabályszerűtlensége 

- bíróság működésében felmerül objektív ok 

- adminisztrációs hiba 

- egyéb ok 

12. Hány esetben került sor az elhalasztással egyidejűleg új határnap kitűzésére: 

13. Legtávolabbi határnap: 

14. Tárgyhónapban befejezett ügyek száma összesen: 

ezen belül 

- meghallgatáson 

- szabadságvesztés végrehajtási ügy 

ebből: 

szabadságvesztés végrehajtása 

szabadságvesztésre átváltoztatott közérdekű munka végrehajtása 

szabadságvesztésre átváltoztatott pénzbüntetés végrehajtása 

elzárásra átváltoztatott rendbírság végrehajtása 

egyéb 

- büntetés-végrehajtási ügy 

ebből: 

szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megváltoztatása 

enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása 

feltételes szabadságra bocsátás 

feltételes szabadság megszüntetése 

elbocsátás a javítóintézetből 

az ideiglenes elbocsátás megszüntetése 

fenyítés elleni fellebbezés elbírálása 

közérdekű munka tárgyában előterjesztett fellebbezés elbírálása (Kmv. ügycsoport) 

közérdekű munka végrehajthatósága megszűnésének megállapítása 

közérdekű munka átváltoztatása szabadságvesztésre 

pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre 

kiutasítás végrehajthatósága kizártságának megállapítása 

nemzetközi elfogatóparancs kibocsátása 

európai elfogatóparancs kibocsátása 

belföldi elfogatóparancs, körözés kibocsátása 

elévülés megállapítása 

a büntetés-végrehajtás átadásával kapcsolatos eljárás (átszállítási kérelem) 

egyéb 

- egyéb 

15. Befejezett ügyek megoszlása: 

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 

16. Tárgyhónap végén folyamatban maradt ügyek száma összesen: 

ezen belül: 

- szabadságvesztés végrehajtási ügy 

ezen belül: 

szabadságvesztés végrehajtása 

szabadságvesztésre átváltoztatott közérdekű munka végrehajtása 

szabadságvesztésre átváltoztatott pénzbüntetés végrehajtása 

elzárásra átváltoztatott rendbírság végrehajtása 

egyéb 

- büntetés-végrehajtási ügy 

ezen belül: 

szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megváltoztatása 

enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása 

feltételes szabadságra bocsátás feltételes szabadság megszüntetése 

elbocsátás a javítóintézetből 

az ideiglenes elbocsátás megszüntetése 

fenyítés elleni fellebbezés elbírálása 

közérdekű munka tárgyában előterjesztett fellebbezés elbírálása (Kmv. ügycsoport) 

közérdekű munka végrehajthatósága megszűnésének megállapítása 

közérdekű munka átváltoztatása szabadságvesztésre 

pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre 

kiutasítás végrehajthatósága kizártságának megállapítása 

nemzetközi elfogatóparancs kibocsátása 

európai elfogatóparancs kibocsátása 

belföldi elfogatóparancs, körözés kibocsátása 

elévülés megállapítása 

a büntetés-végrehajtás átadásával kapcsolatos eljárás (átszállítási kérelem) 

egyéb 

- egyéb 

17. Folyamatban maradt ügyek megoszlása: 

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 
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18a. 30 napon túl írásba foglalatlan - eljárást befejező - határozatok száma a tárgyhónap utolsó 

napján: 

18b. Tárgyidőszakban késedelmesen írásba foglalt - eljárást befejező - határozatok száma: 

.....................................  

bíró/titkár 

 

5. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz 

 

........ év ....................... hónap ...... számú minta 

 

Az ítélőtábla másod-, harmadfokú és a törvényszék másodfokú tanácsainak havi 

adatszolgáltatása 

 

Büntető ügyszak (katonai ügyszak nélkül)  

(ideértve a szabálysértési és a büntetés-végrehajtási ügyszakot is) 
 

1. Előző időszakról folyamatban maradt ügyek száma összesen: 

- peres 

ezen belül 

- harmadfokú 

- fiatalkorúak ügyei 

- soron kívüli ügy 

- magánvádas ügy 

- pótmagánvádas ügy 

- olyan ügy, amelyben a vádlott(ak) házi őrizetben vannak 

- olyan ügy, amelyben a vádlott(ak) lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt állnak 

- nemperes 

ezen belül 

- nyomozási bíró határozata ellen bejelentett fellebbezés 

- összbüntetés 

- perújítás megengedhetősége 

- külföldi ítélet érvényének elismerése 

- kijelölés 

- szabálysértési ügyek 

ezen belül: 

elzárással is sújtható szabálysértés bíróság elé állítás 

- büntetés-végrehajtási ügyek 

- egyéb 

2. Tárgyhónapban érkezett ügyek száma összesen: 

- peres 

ezen belül 

- harmadfokú 

- fiatalkorúak ügyei 

- soron kívüli ügy 

- magánvádas ügy 

- pótmagánvádas ügy 

- olyan ügy, amelyben a vádlott(ak) házi őrizetben vannak 
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- olyan ügy, amelyben a vádlott(ak) lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt állnak 

- nemperes 

ezen belül 

- nyomozási bíró határozata ellen bejelentett fellebbezés 

- összbüntetés 

- perújítás megengedhetősége 

- külföldi ítélet érvényének elismerése 

- kijelölés 

- szabálysértési ügyek 

ezen belül: 

elzárással is sújtható szabálysértés bíróság elé állítás 

- büntetés-végrehajtási ügyek 

- egyéb 

3. Tanácsra átosztott ügyek száma: 

4. Tanácstól átosztott ügyek száma: 

5. Tárgyalási napok száma (ideértve a nyilvános üléses és a tanácsüléses napokat is): 

6. Tárgyhónapra kitűzött ügyek száma (ideértve a nyilvános üléses és a tanácsüléses napokat 

is): 

7. Munkából kiesett napok száma összesen: 

- ebből a kiesett tárgyalási napok száma 

- okai: 

- betegség 

- szabadság 

- oktatás 

- egyéb (a bíróság működésében felmerül ok) 

8. Tárgyalt ügyek száma (ideértve a nyilvános üléses és a tanácsüléses napokat is): 

9. Tárgyalt ügyekben a vádlottak száma (ideértve a nyilvános üléses és a tanácsüléses napokat 

is): 

10. Tárgyalt ügyekben a tárgyalás, nyilvános ülés kitűzésekor: 

- megidézettek száma 

- az értesítettek száma 

11. Tárgyhónapban kitűzött ügyekből az elnapolt ügyek száma összesen: 

ezen belül: 

- a vádlott(ak) meg nem jelenése 

- a tanú(k) meg nem jelenése 

- a vádlott(ak) elővezetésének nem teljesítése 

- a tanú(k) elővezetésének nem teljesítése 

- a védő(k) meg nem jelenése 

- a védő személyében történt változás és a védőnek nem volt kellő ideje a felkészülésre 

- a szakértői vélemény késedelme 

- a szakértő(k) meg nem jelenése 

- a megkeresés eredménytelensége 

- tárgyaláson, nyilvános ülésen felmerült új bizonyítási indítvány 

- határozat kihirdetésére 

- adminisztrációs hiba 

- idézés szabályszerűtlensége 

- a bíróság működésében felmerült objektív ok 
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- a vádlottak nagy száma 

- a tanúk nagy száma 

- egyéb ok 

12. Hány esetben került sor az elnapolással együtt új határnap kitűzésére: 

13. Tárgyhónapra kitűzött ügyekből az elhalasztott ügyek száma összesen: 

- tárgyalás, nyilvános ülés előtt 

ezen belül: 

- az ügyész előzetes kimentése 

- a vádlott(ak) előzetes kimentése 

- a védő(k) előzetes kimentése 

- a védő személyében történt változás és a védőnek nem volt kellő ideje a felkészülésre 

- a tanú(k) előzetes kimentése 

- a szakértői vélemény késedelme 

- a szakértő(k) előzetes kimentése 

- a vádlott(ak) elővezetésének nem teljesítése 

- a tanú(k) elővezetésének nem teljesítése 

- a megkeresés eredménytelensége 

- adminisztrációs hiba 

- idézés szabályszerűtlensége 

- a bíróság működésében felmerült objektív ok 

- egyéb ok 

- tárgyaláson, nyilvános ülésen 

ezen belül: 

- az ügyész meg nem jelenése 

- a vádlott(ak) meg nem jelenése 

- a védő(k) meg nem jelenése 

- a védő személyében történt változás és a védőnek nem volt kellő ideje a felkészülésre 

- a tanú(k) meg nem jelenése 

- a szakértői vélemény késedelme 

- a szakértő(k) meg nem jelenése 

- a vádlott(ak) elővezetésének nem teljesítése 

- a tanú(k) elővezetésének nem teljesítése 

- a megkeresés eredménytelensége 

- adminisztrációs hiba 

- idézés szabályszerűtlensége 

- a bíróság működésében felmerült objektív ok 

- egyéb ok 

14. Hány esetben került sor az elhalasztással egyidejűleg új határnap kitűzésére: 

15. Tárgyhónapban befejezett ügyek száma összesen: 

ezen belül: 

- peres 

ezen belül: 

- tárgyaláson 

- nyilvános ülésen ezen belül: harmadfokú 

- tanácsülésen ezen belül: harmadfokú 

- egyéb 

- nemperes ezen belül: 
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- tanácsülésen 

16. Tárgyaláson (ideértve a nyilvános ülést és a tanácsülést is) befejezett ügyekből: 

- ítélet 

- végzés 

17. Befejezett ügyek megoszlása a határozat tartalma szerint: 

- helybenhagyás 

- megváltoztatás 

ezen belül: 

- büntetés enyhítése 

- büntetés súlyosítása 

- minősítés megváltoztatása 

- időbeli hatály változása miatti megváltoztatás 

- kizárólag járulékos kérdések megváltoztatása 

- hatályon kívül helyezés 

ezen belül: 

- abszolút eljárási szabálysértés 

- relatív eljárási szabálysértés 

- megalapozatlanság 

- hatályon kívül helyezés és az eljárás megszüntetése 

- fellebbezés elutasítása 

- egyéb (áttétel, eljárás felfüggesztése) 

18. Befejezett ügyek megoszlása: 

- peres 

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 

- nemperes 

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 

19. Tárgyhónap végén folyamatban maradt ügyek száma összesen: 

- peres 

ezen belül 
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- harmadfokú 

- fiatalkorúak ügyei 

- soron kívüli ügy 

- magánvádas ügy 

- pótmagánvádas ügy 

- olyan ügy, amelyben a vádlott(ak) házi őrizetben vannak 

- olyan ügy, amelyben a vádlott(ak) lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt állnak 

- nemperes 

ezen belül 

- nyomozási bíró határozata ellen bejelentett fellebbezés 

- összbüntetés 

- perújítás megengedhetősége 

- külföldi ítélet érvényének elismerése 

- kijelölés 

- szabálysértési ügyek 

ezen belül: 

elzárással is sújtható szabálysértés bíróság elé állítás 

- büntetés-végrehajtási ügyek 

- egyéb 

20. Tárgyhónapban folyamatban maradt ügyekből a kitűzött peres ügyek száma összesen: 

21. Kitűzetlen peres ügyek száma összesen: 

ezen belül a legkorábban érkezett ügy 

- ügyszáma 

- érkezése időpontja 

22. Legtávolabbi határnap: 

23. Folyamatban megmaradt ügyek megoszlása: 

- peres 

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 

- nemperes 

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 
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- 5 év felett 

24a. Írásba foglalatlan - eljárást befejező - határozatok száma a tárgyhónap utolsó napján: 

- 30 napon túl 

- 60 napon túl 

24b. Tárgyidőszakban késedelmesen írásba foglalt - eljárást befejező - határozatok száma: 

25. 30 napon túli elintézetlen ügyek száma: 

- peres 

- nemperes 

.....................................  

a tanács elnöke 

 

6. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz 

 

........ év ....................... hónap ...... számú minta 

 

Az ítélőtábla másodfokú tanácsainak havi adatszolgáltatása 

Katonai ügyszak 
 

1. Előző időszakról folyamatban maradt ügyek száma összesen: 

- peres 

ezen belül 

- harmadfokú 

- soron kívüli ügy 

- pótmagánvádas ügy 

- olyan ügy, amelyben a vádlott(ak) házi őrizetben vannak 

- olyan ügy, amelyben a vádlott(ak) lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt állnak 

- nemperes 

ezen belül 

- nyomozási bíró határozata ellen bejelentett fellebbezés 

- összbüntetés 

- egyéb 

2. Tárgyhónapban érkezett ügyek száma összesen: 

- peres 

ezen belül 

- harmadfokú 

- soron kívüli ügy 

- pótmagánvádas ügy 

- olyan ügy, amelyben a vádlott(ak) házi őrizetben vannak 

- olyan ügy, amelyben a vádlott(ak) lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt állnak 

- nemperes 

ezen belül 

- nyomozási bíró határozata ellen bejelentett fellebbezés 

- összbüntetés 

- egyéb 

3. Tanácsra átosztott ügyek száma: 

4. Tanácstól átosztott ügyek száma: 

5. Tárgyalási napok száma (ideértve a nyilvános üléses és a tanácsüléses napokat is): 
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6. Tárgyhónapra kitűzött ügyek száma (ideértve a nyilvános üléses és a tanácsüléses napokat 

is): 

7. Munkából kiesett napok száma összesen: 

- ebből a kiesett tárgyalási napok száma 

- okai: 

- betegség 

- szabadság 

- oktatás 

- egyéb (a bíróság működésében felmerül ok) 

8. Tárgyalt ügyek száma: 

9. Tárgyalt ügyekben a vádlottak száma: 

10. Tárgyalt ügyekben a tárgyalás, nyilvános ülés kitűzésekor: 

- megidézettek száma 

- az értesítettek száma 

11. Tárgyhónapban kitűzött ügyekből az elnapolt ügyek száma összesen: 

ezen belül: 

- a vádlott(ak) meg nem jelenése 

- a tanú(k) meg nem jelenése 

- a vádlott(ak) elővezetésének nem teljesítése 

- a tanú(k) elővezetésének nem teljesítése 

- a védő(k) meg nem jelenése 

- a védő személyében történt változás és a védőnek nem volt kellő ideje a felkészülésre 

- a szakértői vélemény késedelme 

- a szakértő(k) meg nem jelenése 

- a megkeresés eredménytelensége 

- tárgyaláson, nyilvános ülésen felmerült új bizonyítási indítvány 

- határozat kihirdetésére 

- adminisztrációs hiba 

- idézés szabályszerűtlensége 

- a bíróság működésében felmerült objektív ok 

- a vádlottak nagy száma 

- a tanúk nagy száma 

- egyéb ok 

12. Hány esetben került sor az elnapolással együtt új határnap kitűzésére: 

13. Tárgyhónapra kitűzött ügyekből az elhalasztott ügyek száma összesen: 

- tárgyalás, nyilvános ülés előtt 

ezen belül: 

- az ügyész előzetes kimentése 

- a vádlott(ak) előzetes kimentése 

- a védő(k) előzetes kimentése 

- a védő személyében történt változás és a védőnek nem volt kellő ideje a felkészülésre 

- a tanú(k) előzetes kimentése 

- a szakértői vélemény késedelme 

- a szakértő(k) előzetes kimentése 

- a vádlott(ak) elővezetésének nem teljesítése 

- a tanú(k) elővezetésének nem teljesítése 

- a megkeresés eredménytelensége 
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- adminisztrációs hiba 

- idézés szabályszerűtlensége 

- a bíróság működésében felmerült objektív ok 

- egyéb ok 

- tárgyaláson, nyilvános ülésen 

ezen belül: 

- az ügyész meg nem jelenése 

- a vádlott(ak) meg nem jelenése 

- a védő(k) meg nem jelenése 

- a védő személyében történt változás és a védőnek nem volt kellő ideje a felkészülésre 

- a tanú(k) meg nem jelenése 

- a szakértői vélemény késedelme 

- a szakértő(k) meg nem jelenése 

- a vádlott(ak) elővezetésének nem teljesítése 

- a tanú(k) elővezetésének nem teljesítése 

- a megkeresés eredménytelensége 

- adminisztrációs hiba 

- idézés szabályszerűtlensége 

- a bíróság működésében felmerült objektív ok 

- egyéb ok 

14. Hány esetben került sor az elhalasztással egyidejűleg új határnap kitűzésére: 

15. Tárgyhónapban befejezett ügyek száma összesen: 

ezen belül: 

- peres 

ezen belül: 

- tárgyaláson 

- nyilvános ülésen ezen belül: 

harmadfokú 

- tanácsülésen ezen belül: 

harmadfokú 

- egyéb 

- nemperes 

ezen belül: 

- tanácsülésen 

16. Tárgyaláson (ideértve a nyilvános ülést és a tanácsülést is) befejezett ügyekből: 

- ítélet 

- végzés 

17. Befejezett ügyek megoszlása a határozat tartalma szerint: 

- helybenhagyás 

- megváltoztatás 

ezen belül: 

- büntetés enyhítése 

- büntetés súlyosítása 

- minősítés megváltoztatása 

- időbeli hatály változása miatti megváltoztatás 

- kizárólag járulékos kérdések megváltoztatása 

- hatályon kívül helyezés 
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ezen belül: 

- abszolút eljárási szabálysértés 

- relatív eljárási szabálysértés 

- megalapozatlanság 

- hatályon kívül helyezés és az eljárás megszüntetése 

- fellebbezés elutasítása 

- egyéb (áttétel, eljárás felfüggesztése) 

18. Befejezett ügyek megoszlása: 

- peres 

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 

- nemperes 

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 

19. Tárgyhónap végén folyamatban maradt ügyek száma összesen: 

- peres 

ezen belül 

- harmadfokú 

- soron kívüli ügy 

- pótmagánvádas ügy 

- olyan ügy, amelyben a vádlott(ak) házi őrizetben vannak 

- olyan ügy, amelyben a vádlott(ak) lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt állnak 

- nemperes 

ezen belül 

- nyomozási bíró határozata ellen bejelentett fellebbezés 

- összbüntetés 

- egyéb 

20. Tárgyhónapban folyamatban maradt ügyekből a kitűzött peres ügyek száma összesen: 

21. Kitűzetlen peres ügyek száma összesen: 

ezen belül a legkorábban érkezett ügy 

- ügyszáma 
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- érkezése időpontja 

22. Legtávolabbi határnap: 

23. Folyamatban megmaradt ügyek megoszlása: 

- peres 

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 

- nemperes 

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 

24a. Írásba foglalatlan - eljárást befejező - határozatok száma a tárgyhónap utolsó napján: 

- 30 napon túl 

- 60 napon túl 

24b. Tárgyidőszakban késedelmesen írásba foglalt - eljárást befejező - határozatok száma: 

25. 30 napon túli elintézetlen ügyek száma: 

- peres 

- nemperes 

.....................................  

a tanács elnöke 

 

7. melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz31 

 

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: 

                                                 
31 Beiktatta a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2018. január 1-től. 
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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 

- 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 
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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 

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 
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- 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 

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 
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- 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  Ügyszak 

   Polgári  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  Ügyszak 

   Polgári  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. Folyamatban maradt ügyek pertartama 
8.1. Peres 

 Pertartam  Ügyszak 

   Polgári  Gazdasági  Munkaügyi 
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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       

8.2. Nemperes 

 Pertartam  Ügyszak 

   Polgári  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 

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: 

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 
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- 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 

- 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 
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- 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 

- egyesítés 

- megszüntetés 

- félbeszakadás 

- egyéb 

11.2. Befejezett nemperes ügyek száma: Ebből: 

- érdemi 

- nem érdemi 
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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: 

 

„C” 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 

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 
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- 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 

- 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: 
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- 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 

- 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: 
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15. Tárgyidőszakban késedelmesen írásba foglalt - eljárást befejező - határozatok száma: 

16. Eljárási határidőn túl írásba foglalatlan - eljárást befejező - határozatok száma a 

tárgyidőszak utolsó napján: 

„D” 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: 

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 
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- 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 

- 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 
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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 

- 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: 

 

8. melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz32 

 

........ év ....................... hónap 

                                                 
32 Beiktatta a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2018. január 1-től. 
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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 

3.1.1. ebből tanácsos 

- tanácselnök 

- tanácselnök és előadó bíró 
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- 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 

5.3. nemperes 
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- 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   

 1-2 év   

 2-3 év   

 3-4 év   

 4-5 év   

 5 év felett   

7.3. nemperes 

 Pertartam  Ügyszak 

   Közigazgatási 
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 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   

 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   
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„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: 
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 
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- 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 

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 
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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: 

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 

 

9. melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz33 

 

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 

                                                 
33 Beiktatta a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2018. január 1-től. 
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- 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 

- 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 
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- 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  Gazdasági  Munkaügyi 

 ítélet, részítélet, közbenső ítélet 

helybenhagyása 

      

 ítélet, részítélet részbeni 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: 
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 
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7.2.3. Munkaügyi 

7.2.4. Egyéb (első fokú) nemperes ügyek (kijelölés, kifogás stb.) 

8. Befejezett ügyek pertartama 
8.1. Peres:  

 Pertartam  Ügyszak 

   Polgári  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  Ügyszak 

   Polgári  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       

9. Folyamatban maradt ügyek pertartama: 
9.1. Peres: 

 Pertartam  Ügyszak 

   Polgári  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       

9.2. Nemperes: 

 Pertartam  Ügyszak 

   Polgári  Gazdasági  Munkaügyi 

 0-3 hónap       

 3-6 hónap       

 6-12 hónap       

 1-2 év       

 2-3 év       
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 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 

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 
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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 

 

10. melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz34 

 

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: 

                                                 
34 Beiktatta a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2018. január 1-től. 
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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   

 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   
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 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   

 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: 
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9.1. Peres:  

 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. 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   

9.3. 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   

„B” rész 

1. Tárgyalási napok száma: 

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 
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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: 

Ezen belül: 

- a legkorábban érkezett ügy ügyszáma 

- érkezésének időpontja 

10. Legtávolabbi határnap: 
.....................................  

tanácselnök/bíró 

 

11-13. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz35 

 

14. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz3637 

 

                                                 
35 Hatályon kívül helyezte a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 17. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2018. január 1-től. 
36 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
37 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 2. §-a. Hatályos 2018. július 1-től. 
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............... év ......................... hónap 

 

Másodfokú tanácselnökök/bírák egyéni havi adatszolgáltatása 
 

A tanács száma: ........................................................ 

Tanácselnök/bíró neve: .......................................... 

1. A tárgyhónapban befejezett ügyek száma: 

- peres: 

- nemperes: 

2. A tevékenység részletezése a befejezett peres ügyekben 

   Elnök  Előadó  Szavazó 

   

tárgyal

áson 

 

nyilvá

nos  

ülésen  

(bünte

tőben) 

 

tanács

ülésen, 

ill.  

tárgyal

áson 

kívül 

 egyéb 

[Be. 

596. § 

(1) 

bek. b) 

pont, 

Pp. 

368. § 

(2) 

bekez

dése] 

 

tárgyal

áson 

 

nyilvá

nos  

ülésen  

(bünte

tőben) 

 

tanács

ülésen, 

ill.  

tárgyal

áson 

kívül 

 

tárgyal

áson 

 

nyilvá

nos  

ülésen  

(bünte

tőben) 

 

tanács

ülésen, 

ill.  

tárgyal

áson 

kívül 

 Saját 

tanácsban 

                    

 Más 

tanácsban 

                    

 Öttagú 

tanácsban 

                    

 Harmadfokú 

eljárásban 

                    

 Összesen                     

 Írásba foglalt/revideált (darab) határozatok száma: 

 A 15 (büntetőügyben 30) napon túl írásbafoglalatlan/revideált határozatok száma: 

 Büntetőügyben 60 napon túl írásba foglalatlan/revideált határozatok száma: 

 Megjegyzés: 

 Távollét/nap:  betegség:  szabadság:  oktatás:  egyéb: 

............................... 

tanácselnök/bíró 

 

15. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz 

 

........ év ................... hónap 

 

Ítélőtáblai tanácselnökök/bírák egyéni havi adatszolgáltatása 
(katonaival együtt) 

 



74 

 

A tanács száma: ........................................................ 

Tanácselnök/bíró neve: .......................................... 

1. A tárgyhónapban befejezett ügyek száma: 

- peres: 

- nemperes: 

2. A tevékenység részletezése a befejezett peres ügyekben 

   Elnök  Előadó  Szavazó 

   

tárgyal

áson 

 

nyilvá

nos  

ülésen  

(büntet

őben) 

 

tanács

ülésen 

 egyéb 

[Be. 

358. § 

(1) 

bek. c) 

pont, 

Pp. 

368. § 

(2) 

bekezd

ése] 

 

tárgyal

áson 

 

nyilvá

nos  

ülésen  

(büntet

őben) 

 

tanács

ülésen 

 

tárgyal

áson 

 

nyilvá

nos  

ülésen  

(büntet

őben) 

 

tanács

ülésen 

 Saját tanácsban                     

 Más tanácsban                     

 Öttagú 

tanácsban 

                    

 Harmadfokú 

eljárásban 

                    

 Összesen                     

 Írásba foglalt/revideált (darab) határozatok száma: 

 A 15 (büntetőügyben 30) napon túl írásbafoglalatlan/revideált határozatok száma: 

 Büntetőügyben 60 napon túl írásba foglalatlan/revideált határozatok száma: 

 Megjegyzés: 

 Távollét/nap:  betegség:  szabadság:  oktatás:  egyéb: 

............................... 

tanácselnök/bíró 

 

16. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz3839 

 

..................................................... Törvényszék 

......... év ................... hónap 

 

Járásbíróság bíráinak összesített havi adatszolgáltatása 

                                                 
38 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
39 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 2. §-a. Hatályos 2018. július 1-től. 
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Büntető ügyszak 

 

 Tényleges bírói létszám összesen *    

 ebből   

 - a dolgozó bírák száma   

 - a tárgyaló bírák száma   

 Tárgyalási napok száma   

 Tárgyalt ügyek száma összesen    

 ebből   

 - nyilvános ülésen tárgyalt ügyek száma (Be. 504. § (1) – (3) bekezdés)   

 Kiesett tárgyalási napok száma   

 Érkezett ügyek száma összesen    

 ebből   

 - peres   

 - nemperes   

 Befejezett ügyek száma összesen   

 ebből   

 - peres   

 ezen belül   

 - tárgyaláson   

 - nyilvános ülésen (Be. 504. § (1) – (3) bekezdés)   

 - tárgyaláson kívül   

 magánvádas eljárásban személyes meghallgatás    

 - nemperes    

 ezen belül   

 - ülésen   

 - ülésen kívül   

 - a nyomozási bíró feladatkörébe tartozó ügy   

 - tárgyalás mellőzéses ügy (Be. 504. § (1) – (3) bekezdés)   

 - idegenrendészeti ügy   

 - összbüntetés   

 - egyéb   

 Folyamatban maradt peres ügyek száma összesen    

 ebből   

 1 éven túl, de 2 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 2 éven túl, de 3 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 3 éven túl, de 4 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 4 éven túl, de 5 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 5 éven túl folyamatban lévő peres ügyek száma   

 Folyamatban maradt nemperes ügyek száma összesen   

 30 napon túl írásba foglalatlan határozatok száma   

 60 napon túl írásba foglalatlan határozatok száma   

..................................... 

a bíróság elnöke 

*Az OBH Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztálya által nyilvántartott betöltött létszámmal 
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egyeznie kell. 

 

17. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz40 

 

.................................................... Törvényszék 

......... év ................... hónap 

 

Összesített havi adatszolgáltatás szabálysértési ügyekben első fokon 

 

   Bírák  Titkárok 

 Tényleges létszám összesen *   

 ebből   

 Tárgyaló bírák/titkárok száma     

 Tárgyalási napok száma     

 Tárgyalt ügyek száma összesen     

 Kiesett tárgyalási napok száma     

 Érkezett ügyek száma összesen     

 ebből     

 - peres     

 - nemperes     

 Befejezett ügyek száma összesen     

 ebből     

 - tárgyaláson     

 ezen belül     

 - tárgyalás kérése szabálysértési ügyekben     

 - elzárással is büntethető szabálysértés     

 - ebből: gyorsított eljárás     

 - szabálysértési pénzbírság átváltoztatása elzárásra     

 - közérdekű munka átváltoztatása elzárásra     

 - elrendelt perújítás     

 - tárgyaláson kívül     

 ezen belül     

 - szabálysértési kifogás     

 - ügyészi óvás     

 - perújítás     

 - egyéb     

 Folyamatban maradt peres ügyek száma összesen     

 30 napon túl írásba foglalatlan határozatok száma     

..................................... 

a bíróság elnöke 

*Az OBH Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztálya által nyilvántartott betöltött létszámmal 

egyeznie kell. 

 

18. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz41 

                                                 
40 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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..................................................... Törvényszék 

......... év ................... hónap 

 

Járásbíróság, közigazgatási és közigazgatási és munkaügyi bíróság bíráinak összesített havi 

adatszolgáltatása 

Civilisztikai és közigazgatási és munkaügyi ügyszak 

 

 Tényleges bírói létszám összesen *    

 ebből   

 - a működő bírák száma   

 - a tárgyaló bírák száma   

 Tárgyalási napok száma   

 Tárgyalt ügyek száma összesen    

 Kiesett tárgyalási napok száma   

 Érkezett ügyek száma összesen    

 ebből   

 - peres   

 - nemperes   

 Befejezett ügyek száma összesen   

 ebből   

 - peres   

 ezen belül   

 - tárgyaláson   

 - tárgyaláson kívül   

 - nemperes    

 Folyamatban maradt peres ügyek száma összesen    

 ebből   

 1 éven túl, de 2 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 2 éven túl, de 3 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 3 éven túl, de 4 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 4 éven túl, de 5 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 5 éven túl folyamatban lévő peres ügyek száma   

 Folyamatban maradt nemperes ügyek száma összesen   

 Kitűzetlen ügyek száma összesen    

 ebből:   

 - azoknak az ügyeknek a száma, amelyekben a 4 hónapos kitűzési határidő 

nem került betartásra [Pp. 226. § (1) bekezdés] 

  

 15 napon túl írásba foglalatlan határozatok száma   

..................................... 

a bíróság elnöke 

*Az OBH Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztálya által nyilvántartott betöltött létszámmal 

egyeznie kell. 

 

                                                                                                                                                              
41 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 



78 

 

19. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz 

 

Járásbíróság, közigazgatási és munkaügyi bíróság összesített havi adatai a tárgyalások 

elnapolásáról és elhalasztásáról 

Büntető ügyszak 

 

 A tárgyhónapra kitűzött ügyek száma   

 Elnapolt ügyek száma összesen ebből:   

 ebből   

 a vádlott meg nem jelenése   

 a tanú(k) meg nem jelenése   

 a vádlott elővezetésének nem teljesítése   

 a tanú elővezetésének nem teljesítése   

 a védő meg nem jelenése   

 a védő személyében történt változás v. nem volt kellő ideje a felkészülésre   

 a bíróság működésében felmerülő objektív ok    

 idézés szabályszerűtlensége   

 a szakértői vélemény késedelme, vagy a szakértő meg nem jelenése   

 a megkeresés eredménytelensége   

 tárgyaláson felmerült új bizonyítási indítvány   

 határozat kihirdetésére   

 adminisztrációs hiba   

 egyéb ok   

 Hány esetben került sor elnapolással együtt új határnap kitűzésére   

   tárgyalás előtt  tárgyaláson 

 Elhalasztott ügyek száma összesen     

 ebből:     

 az ügyész meg nem jelenése     

 a vádlott meg nem jelenése     

 a védő meg nem jelenése     

 a védő személyében történt változás v. nem volt 

kellő ideje a felkészülésre 

    

 a tanúk meg nem jelenése     

 a szakértői vélemény késedelme, vagy a szakértő 

meg nem jelenése 

    

 elővezetés nem teljesítése     

 a megkeresés eredménytelensége     

 idézés szabályszerűtlensége     

 bíróság működésében felmerült objektív ok     

 adminisztrációs hiba     

 egyéb ok     

 Hány esetben került sor az elhalasztással együtt új határnap kitűzésére   

 

20. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz42 

                                                 
42 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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Járásbíróság, közigazgatási és közigazgatási és munkaügyi bíróság összesített havi adatai a 

tárgyalások elhalasztásáról 

Civilisztikai ügyszak 
(polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi) 

 

 A tárgyhónapra kitűzött ügyek száma   

   tárgyalás előtt  tárgyaláson 

 Elhalasztott ügyek száma összesen     

   ebből:     

   bizonyítás végett     

   a felek közös kérelmére     

   a tanú előzetes kimentése miatt     

   felek meg nem jelenése     

   jogi képviselő meg nem jelenése     

   tanú meg nem jelenése miatt  -   

   a szakértői vélemény késedelme vagy 

a szakértő meg nem jelenése 

    

   elővezetés nem teljesítése (fél, tanú, 

szakértő) 

    

   megkeresés eredménytelensége     

   keresetmódosítás, kereset kiterjesztése     

   viszontkereset előterjesztése     

   beszámítási kifogás előterjesztése     

   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     

   halasztás házassági bontóperekben     

   határozat kihirdetésére     

   egyéb ok     

 Hány esetben került sor az elhalasztással együtt új 

határnap kitűzésére  

    

 

21. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz4344 

 

..................................................... Törvényszék 

......... év ................... hónap 

 

                                                 
43 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
44 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 2. §-a. Hatályos 2018. július 1-től. 
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Törvényszék bíráinak összesített havi adatszolgáltatása 

Büntető ügyszak 
(katonai nélkül) 

 

 Tényleges bírói létszám összesen *    

 ebből   

 - a dolgozó (működő?) bírák száma   

 - a tárgyaló bírák száma   

 Tárgyalási napok száma   

 Tárgyalt ügyek száma összesen    

 ebből   

 - nyilvános ülésen tárgyalt ügyek száma (Be. 504. § (1) – (3) bekezdés)   

 Kiesett tárgyalási napok száma   

 Érkezett ügyek száma összesen    

 ebből   

 - peres   

 - nemperes   

 Befejezett ügyek száma összesen    

 ebből   

 - peres   

 ezen belül   

 - tárgyaláson   

 - nyilvános ülésen (Be. 504. § (1) – (3) bekezdés)   

 - tárgyaláson kívül   

 - nemperes    

 ezen belül   

 - a nyomozási bíró feladatkörébe tartozó ügy   

 - idegenrendészeti ügy   

 - tárgyalás mellőzéses ügy (Be. 543. §)   

 - összbüntetés   

 - egyéb   

 Folyamatban maradt peres ügyek száma összesen    

 ebből   

 1 éven túl, de 2 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 2 éven túl, de 3 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 3 éven túl, de 4 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 4 éven túl, de 5 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 5 éven túl folyamatban lévő peres ügyek száma   

 Folyamatban maradt nemperes ügyek száma összesen   

 30 napon túl írásba foglalatlan határozatok száma   

 60 napon túl írásba foglalatlan határozatok száma   

..................................... 

a bíróság elnöke 

*Az OBH Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztálya által nyilvántartott betöltött létszámmal 

egyeznie kell. 
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22. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz45 

 

.................................... Törvényszék 

......... év ................... hónap 

 

Megyei bíróság első fokú bíráinak összesített havi adatszolgáltatása 

Civilisztikai ügyszak* 

 

 Tényleges bírói létszám összesen **   

 ebből   

 - a dolgozó (működő) bírák száma   

 - a tárgyaló bírák száma   

 Tárgyalási napok száma   

 Tárgyalt ügyek száma összesen    

 Kiesett tárgyalási napok száma   

 Érkezett ügyek száma összesen    

 ebből   

 - peres   

 - nemperes   

 Befejezett ügyek száma összesen    

 ebből   

 - peres   

 ezen belül   

 - tárgyaláson   

 - tárgyaláson kívül   

 - nemperes    

 Folyamatban maradt peres ügyek száma összesen    

 ebből   

 1 éven túl, de 2 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 2 éven túl, de 3 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 3 éven túl, de 4 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 4 éven túl, de 5 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 5 éven túl folyamatban lévő peres ügyek száma   

 Folyamatban maradt nemperes ügyek száma összesen   

 Kitűzetlen ügyek száma összesen    

 ebből:   

 - azoknak az ügyeknek a száma, amelyekben a 4 hónapos kitűzési határidő 

nem  került betartásra 

  

 15 napon túl írásba foglalatlan határozatok száma   

..................................... 

a bíróság elnöke 

*Csőd-, felszámolási és cégügyek nélkül. 

**Az OBH Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztálya által nyilvántartott betöltött létszámmal 

egyeznie kell. 

                                                 
45 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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23. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz4647 

 

..................................................... Törvényszék 

......... év ................... hónap 

 

Törvényszék bíráinak összesített havi adatszolgáltatása 

Katonai ügyek 

 

 Tényleges bírói létszám összesen *    

 ebből   

 - a dolgozó (működő) bírák száma   

 - a tárgyaló bírák száma   

 Tárgyalási napok száma   

 Tárgyalt ügyek száma összesen    

 ebből   

 - nyilvános ülésen tárgyalt ügyek száma (Be. 504. § (1) – (3) bekezdés)   

 Kiesett tárgyalási napok száma   

 Érkezett ügyek száma összesen    

 ebből   

 - peres   

 - nemperes   

 Befejezett ügyek száma összesen   

 ebből   

 - peres   

 ezen belül   

 - tárgyaláson   

 - nyilvános ülésen (Be. 504. § (1) – (3) bekezdés)   

 - tárgyaláson kívül   

 - nemperes    

 ezen belül   

 - a nyomozási bíró feladatkörébe tartozó ügy   

 - idegenrendészeti ügy   

 - tárgyalás mellőzéses ügy (Be. 739. § (1) bekezdés)   

 - összbüntetés   

 - egyéb   

 Folyamatban maradt peres ügyek száma összesen    

 ebből   

 1 éven túl, de 2 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 2 éven túl, de 3 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 3 éven túl, de 4 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 4 éven túl, de 5 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 5 éven túl folyamatban lévő peres ügyek száma   

                                                 
46 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
47 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 2. §-a. Hatályos 2018. július 1-től. 
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 Folyamatban maradt nemperes ügyek száma összesen   

 30 napon túl írásba foglalatlan határozatok száma   

 60 napon túl írásba foglalatlan határozatok száma   

..................................... 

a bíróság elnöke 

*Az OBH Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztálya által nyilvántartott betöltött létszámmal 

egyeznie kell. 

 

24. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz4849 

 

..................................................... Törvényszék 

......... év ................... hónap 

Megyei bíróság másodfokú tanácsainak összesített havi adatszolgáltatása 

Büntető ügyszak 

 

 Tényleges bírói létszám összesen *    

 ebből   

 - a tárgyaló bírák száma   

 Működő tanácsok száma    

 ebből   

 - a tárgyaló tanácsok száma   

 Tárgyalási napok száma (érdemi tanácsülésekkel együtt)   

 Tárgyalt ügyek száma összesen    

 ebből   

 - nyilvános ülésen tárgyalt ügyek száma (Be. 504. § (1) – (3) bekezdés)   

 - tanácsülésen tárgyalt ügyek száma [Be. 598. § (1) bekezdés b)-c) pont és 

a 608. § (1) bekezdés e) pont] 

  

 Kiesett tárgyalási napok száma   

 Érkezett ügyek száma összesen    

 ebből   

 - peres   

 - nemperes   

 Befejezett ügyek száma összesen   

 ebből   

 - peres   

 ezen belül   

 - tárgyaláson   

 - nyilvános ülésen    

 - tanácsülésen   

 - egyéb [Be. 596. § (1) bekezdés b) pont]   

 - nemperes    

 ezen belül   

 - a nyomozási bíró határozata ellen bejelentett fellebbezés   

                                                 
48 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
49 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 2. §-a. Hatályos 2018. július 1-től. 
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 Folyamatban maradt peres ügyek száma összesen    

 ebből   

 1 éven túl, de 2 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 2 éven túl, de 3 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 3 éven túl, de 4 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 4 éven túl, de 5 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 5 éven túl folyamatban lévő peres ügyek száma   

 Folyamatban maradt nemperes ügyek száma összesen   

 30 napon túl írásba foglalatlan határozatok száma   

 60 napon túl írásba foglalatlan határozatok száma   

..................................... 

a bíróság elnöke 

*Az OBH Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztálya által nyilvántartott betöltött létszámmal 

egyeznie kell. 

 

25. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz50 

 

..................................................... Törvényszék 

......... év ................... hónap 

Megyei bíróság másodfokú tanácsainak összesített havi adatszolgáltatása 

Civilisztikai ügyszak 

 

 Tényleges bírói létszám összesen *   

 ebből   

 - a tárgyaló bírák száma   

 Működő tanácsok száma    

 ebből   

 - a tárgyaló tanácsok száma   

 Tárgyalási napok száma   

 Tárgyalt ügyek száma összesen    

 Kiesett tárgyalási napok száma   

 Érkezett ügyek száma összesen    

 ebből   

 - peres   

 - nemperes   

 Befejezett ügyek száma összesen    

 ebből   

 - peres   

 ezen belül   

 - tárgyaláson   

 - tárgyaláson kívül   

 - nemperes    

 Folyamatban maradt peres ügyek száma összesen    

 ebből   

                                                 
50 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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 1 éven túl, de 2 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 2 éven túl, de 3 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 3 éven túl, de 4 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 4 éven túl, de 5 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 5 éven túl folyamatban lévő peres ügyek száma   

 Folyamatban maradt nemperes ügyek száma összesen   

 Kitűzetlen ügyek száma összesen    

 ebből:   

 - azoknak az ügyeknek a száma, amelyekben a 4 hónapos kitűzési határidő 

nem került betartásra 

  

 15 napon túl írásba foglalatlan határozatok száma   

..................................... 

a bíróság elnöke 

*Az OBH Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztálya által nyilvántartott betöltött létszámmal 

egyeznie kell. 

 

26. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz5152 

 

..................................................... Ítélőtábla 

......... év ................... hónap 

Ítélőtáblák tanácsainak összesített havi adatszolgáltatása 

Büntető ügyszak 
(katonai nélkül) 

 

 Tényleges bírói létszám összesen *    

 ebből   

 - a tárgyaló bírák száma   

 Működő tanácsok száma    

 ebből   

 - a tárgyaló tanácsok száma   

 Tárgyalási napok száma (érdemi tanácsülésekkel együtt)   

 Tárgyalt ügyek száma összesen    

 ebből   

 - nyilvános ülésen tárgyalt ügyek száma (Be. 599. §, Be. 620. § (1) 

bekezdés) 

  

 Kiesett tárgyalási napok száma   

 Érkezett ügyek száma összesen    

 ebből   

 - peres   

 ebből harmadfokú   

 - nemperes   

 ebből harmadfokú   

 Befejezett ügyek száma összesen   

                                                 
51 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
52 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 2. §-a. Hatályos 2018. július 1-től. 
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 ebből   

 - peres   

 ezen belül   

 - tárgyaláson   

 - nyilvános ülésen    

 ebből harmadfokú   

 - tanácsülésen   

 ebből harmadfokú   

 - egyéb [Be. 596. § (1) bekezdés b) pont]   

 - nemperes    

 Folyamatban maradt peres ügyek száma összesen    

 ebből   

 1 éven túl, de 2 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 2 éven túl, de 3 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 3 éven túl, de 4 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 4 éven túl, de 5 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 5 éven túl folyamatban lévő peres ügyek száma   

 Folyamatban maradt nemperes ügyek száma összesen   

 30 napon túl írásba foglalatlan/revideált határozatok száma   

 60 napon túl írásba foglalatlan/revideált határozatok száma   

..................................... 

a bíróság elnöke 

*Az OBH Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztálya által nyilvántartott betöltött létszámmal 

egyeznie kell. 

 

27. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz53 

 

..................................................... Ítélőtábla 

......... év ................... hónap 

Ítélőtáblák tanácsainak összesített havi adatszolgáltatása 

Civilisztikai ügyszak 

 

 Tényleges bírói létszám összesen *   

 ebből   

 - a tárgyaló bírák száma   

 Működő tanácsok száma    

 ebből   

 - a tárgyaló tanácsok száma   

 Tárgyalási napok száma   

 Tárgyalt ügyek száma összesen    

 Kiesett tárgyalási napok száma   

 Érkezett ügyek száma összesen    

 ebből   

 - peres   

                                                 
53 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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 - nemperes   

 Befejezett ügyek száma összesen    

 ebből   

 - peres   

 ezen belül   

 - tárgyaláson   

 - tárgyaláson kívül   

 - nemperes    

 Folyamatban maradt peres ügyek száma összesen    

 ebből   

 1 éven túl, de 2 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 2 éven túl, de 3 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 3 éven túl, de 4 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 4 éven túl, de 5 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 5 éven túl folyamatban lévő peres ügyek száma   

 Folyamatban maradt nemperes ügyek száma összesen   

 Kitűzetlen ügyek száma összesen    

 ebből:   

 - azoknak az ügyeknek a száma, amelyekben a 4 hónapos kitűzési határidő 

nem került betartásra 

  

 15 napon túl írásba foglalatlan határozatok száma   

..................................... 

a bíróság elnöke 

*Az OBH Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztálya által nyilvántartott betöltött létszámmal 

egyeznie kell. 

 

28. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz5455 

 

..................................................... Ítélőtábla 

......... év ................... hónap 

Ítélőtáblák tanácsainak összesített havi adatszolgáltatása 

Katonai ügyek 

 

 Tényleges bírói létszám összesen *    

 ebből   

 - a tárgyaló bírák száma   

 Működő tanácsok száma    

 ebből   

 - a tárgyaló tanácsok száma   

 Tárgyalási napok száma   

 Tárgyalt ügyek száma összesen    

 ebből   

 - nyilvános ülésen tárgyalt ügyek száma (Be. 599. §)   

                                                 
54 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
55 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 2. §-a. Hatályos 2018. július 1-től. 
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 Kiesett tárgyalási napok száma   

 Érkezett ügyek száma összesen    

 ebből   

 - peres   

 ebből harmadfokú   

 - nemperes   

 ebből harmadfokú   

 Befejezett ügyek száma összesen   

 ebből   

 - peres   

 ezen belül   

 - tárgyaláson   

 - nyilvános ülésen    

 ebből harmadfokú   

 - tanácsülésen   

 ebből harmadfokú   

 - egyéb [Be. 596. § (1) bekezdés b) pont]   

 - nemperes    

 Folyamatban maradt peres ügyek száma összesen    

 ebből   

 1 éven túl, de 2 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 2 éven túl, de 3 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 3 éven túl, de 4 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 4 éven túl, de 5 évet meg nem haladó folyamatban lévő peres ügyek száma   

 5 éven túl folyamatban lévő peres ügyek száma   

 Folyamatban maradt nemperes ügyek száma összesen   

 30 napon túl írásba foglalatlan határozatok száma   

 60 napon túl írásba foglalatlan határozatok száma   

..................................... 

a bíróság elnöke 

*Az OBH Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztálya által nyilvántartott betöltött létszámmal 

egyeznie kell. 

 

29. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz56 

 

Törvényszék első fokú összesített havi adatai a tárgyalások elnapolásáról és elhalasztásáról 

Büntető ügyszak 

 

 A tárgyhónapra kitűzött ügyek száma   

 Elnapolt ügyek száma összesen ebből:   

 ebből   

 a vádlott meg nem jelenése   

 a tanú(k) meg nem jelenése   

 a vádlott elővezetésének nem teljesítése   

                                                 
56 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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 a tanú elővezetésének nem teljesítése   

 a védő meg nem jelenése   

 a védő személyében történt változás v. nem volt kellő ideje a felkészülésre   

 a megkeresés eredménytelensége   

 tárgyaláson felmerült új bizonyítási indítvány   

 határozat kihirdetésére   

 adminisztrációs hiba   

 idézés szabályszerűtlensége   

 a megkeresés eredménytelensége   

 egyéb ok   

 Hány esetben került sor elnapolással együtt új határnap kitűzésére   

   tárgyalás előtt  tárgyaláson 

 Elhalasztott ügyek száma összesen     

 ebből:     

 az ügyész meg nem jelenése     

 a vádlott meg nem jelenése     

 a védő meg nem jelenése     

 a védő személyében történt változás v. nem volt 

kellő ideje a felkészülésre 

    

 a tanú(k) meg nem jelenése     

 a szakértői vélemény késedelme, vagy a szakértő 

meg nem jelenése 

    

 elővezetés nem teljesítése     

 a megkeresés eredménytelensége     

 idézés szabályszerűtlensége     

 bíróság működésében felmerült objektív ok     

 adminisztrációs hiba     

 egyéb ok     

 Hány esetben került sor az elhalasztással együtt új határnap kitűzésére   

 

30. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz57 

 

Törvényszék első fokú összesített havi adatai a tárgyalások elhalasztásáról 

Civilisztikai ügyszak 
(polgári, gazdasági és közigazgatási) 

 

 A tárgyhónapra kitűzött ügyek száma   

   tárgyalás előtt  tárgyaláson 

 Elhalasztott ügyek száma összesen     

   ebből:     

   bizonyítás végett     

   a felek közös kérelmére     

   felek meg nem jelenése     

   jogi képviselő meg nem jelenése     

                                                 
57 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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   tanú meg nem jelenése miatt  -   

   a szakértői vélemény késedelme, 

előzetes kimentése, vagy a szakértő 

meg nem jelenése 

    

   elővezetés nem teljesítése     

   megkeresés eredménytelensége     

   keresetmódosítás, kereset kiterjesztése     

   viszontkereset előterjesztése     

   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 kihirdetésére  -   

   egyéb ok     

 Hány esetben került sor az elhalasztással együtt új 

határnap kitűzésére  

    

 

31. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz58 

 

Az ítélőtábla és a törvényszéki tanácsok másodfokú összesített havi adatai a tárgyalások 

elnapolásáról és elhalasztásáról 

Büntető ügyszak 

 

 A tárgyhónapra kitűzött ügyek száma   

 Elnapolt ügyek száma összesen ebből:   

 ebből   

 a vádlott meg nem jelenése   

 a tanúk meg nem jelenése   

 elővezetés nem teljesítése   

 a védő meg nem jelenése   

 a védő személyében történt változás, vagy ha a védőnek nem volt kellő 

ideje a felkészülésre 

  

 a szakértői vélemény késedelme, vagy a szakértő meg nem jelenése   

 a megkeresés eredménytelensége   

 tárgyaláson felmerült új bizonyítási indítvány   

 határozat kihirdetésére   

 bíróság működésében felmerülő objektív ok   

 adminisztrációs hiba   

 idézés szabályszerűtlensége   

 egyéb ok   

                                                 
58 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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 Hány esetben került sor elnapolással együtt új határnap kitűzésére   

   tárgyalás előtt  tárgyaláson 

 Elhalasztott ügyek száma összesen     

 ebből:     

 az ügyész meg nem jelenése     

 a vádlott meg nem jelenése     

 a védő meg nem jelenése     

 a védő személyében történt változás v. nem volt 

kellő ideje a felkészülésre 

    

 a tanú(k) meg nem jelenése     

 a szakértői vélemény késedelme, vagy a szakértő 

meg nem jelenése 

    

 elővezetés nem teljesítése     

 a megkeresés eredménytelensége     

 idézés szabályszerűtlensége     

 bíróság működésében felmerült objektív ok     

 adminisztrációs hiba     

 egyéb ok     

 Hány esetben került sor az elhalasztással együtt új határnap kitűzésére   

 

32. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz 

 

Az ítélőtábla másodfokú összesített havi adatai a tárgyalások elnapolásáról és elhalasztásáról 

Katonai ügyek 

 

 A tárgyhónapra kitűzött ügyek száma   

 Elnapolt ügyek száma összesen ebből:   

 ebből   

 a vádlott meg nem jelenése   

 a tanúk meg nem jelenése   

 elővezetés nem teljesítése   

 a védő meg nem jelenése   

 a védő személyében történt változás v. nem volt kellő ideje a felkészülésre   

 a szakértői vélemény késedelme, vagy a szakértő meg nem jelenése   

 a megkeresés eredménytelensége   

 tárgyaláson felmerült új bizonyítási indítvány   

 határozat kihirdetésére   

 bíróság működésében felmerülő objektív ok   

 adminisztrációs hiba   

 idézés szabályszerűtlensége   

 egyéb ok   

 Hány esetben került sor elnapolással együtt új határnap kitűzésére   

   tárgyalás előtt  tárgyaláson 

 Elhalasztott ügyek száma összesen     

 ebből:     
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 az ügyész meg nem jelenése     

 a vádlott meg nem jelenése     

 a védő meg nem jelenése     

 a védő személyében történt változás v. nem volt 

kellő ideje a felkészülésre 

    

 a tanú(k) meg nem jelenése     

 a szakértői vélemény késedelme, vagy a szakértő 

meg nem jelenése 

    

 elővezetés nem teljesítése     

 a megkeresés eredménytelensége     

 idézés szabályszerűtlensége     

 bíróság működésében felmerült objektív ok     

 adminisztrációs hiba     

 egyéb ok     

 Hány esetben került sor az elhalasztással együtt új határnap kitűzésére   

 

33. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz59 

 

Törvényszéki tanácsok másodfokú összesített havi adatai a tárgyalások elhalasztásáról 

Civilisztikai ügyszak 
(polgári, gazdasági és közigazgatási és munkaügyi) 

 

 A tárgyhónapra kitűzött ügyek száma   

   tárgyalás előtt  tárgyaláson 

 Elhalasztott ügyek száma összesen     

   ebből:     

   bizonyítás végett     

   a felek közös kérelmére     

   felek meg nem jelenése     

   jogi képviselő meg nem jelenése     

   tanú meg nem jelenése miatt  -   

   a szakértői vélemény késedelme, 

előzetes kimentése, vagy a szakértő 

meg nem jelenése 

    

   elővezetés nem teljesítése     

   megkeresés eredménytelensége     

   az idézés szabályszerűtlensége     

   a tértivevény vissza nem érkezése  

ebből: külföldi kézbesítés 

    

   a bíróság működésében felmerülő 

objektív ok 

    

   adminisztrációs hiba     

   határozat kihirdetésére     

   egyéb ok     

                                                 
59 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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 Hány esetben került sor az elhalasztással együtt új 

határnap kitűzésére  

    

 

34. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz60 

 

Ítélőtáblai tanácsok másodfokú összesített havi adatai a tárgyalások elhalasztásáról 

Civilisztikai ügyszak 
(polgári, gazdasági és közigazgatási) 

 

 A tárgyhónapra kitűzött ügyek száma   

   tárgyalás előtt  tárgyaláson 

 Elhalasztott ügyek száma összesen     

   ebből:     

   bizonyítás végett     

   a felek közös kérelmére     

   felek meg nem jelenése     

   jogi képviselő meg nem jelenése     

   tanú meg nem jelenése, előzetes 

kimentése miatt 

 -   

   a szakértői vélemény késedelme, 

előzetes kimentése, vagy a szakértő 

meg nem jelenése 

    

   elővezetés nem teljesítése     

   megkeresés eredménytelensége     

   az idézés szabályszerűtlensége     

   a tértivevény vissza nem érkezése  

- ebből külföldi kézbesítés: 

    

   a bíróság működésében felmerülő 

objektív ok 

    

   adminisztrációs hiba     

   határozat kihirdetésére     

   egyéb ok     

   Hány esetben került sor az 

elhalasztással együtt új határnap 

kitűzésére 

    

 Hány esetben került sor az elhalasztással együtt új 

határnap kitűzésére  

    

 

35. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz6162 

 

................................................ Ítélőtábla/Törvényszék 

..... év ........................... hónap 

                                                 
60 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
61 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
62 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 2. §-a. Hatályos 2018. július 1-től. 
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Összesített havi adatszolgáltatás a tanácselnökök/bírák másod- és harmadfokú tevékenységéről 
(katonaival együtt) 

 

1. A tárgyhónapban befejezett ügyek száma: 

- peres: 

- nemperes 

2. A tevékenység részletezése a peres ügyekben 

     elnök  előadó  szavazó 

 

Tanácselnök/bí

ró neve 

 

taná

cs 

sorsz

. 

 

tárgy

. 

 nyilv. 

ülés  

büntet

ő 

 tan. 

ülés/ 

tárgy. 

kívül 

 egyéb 

[Be. 

596. § 

(1) 

bek. b) 

pont, 

Pp. 

368. § 

(2) 

bekezd

ése] 

   

  

  

tárgy

. 

 nyilv. 

ülés  

büntet

ő 

 tan. 

ülés  

tárgy 

kívül 

   

  

  

tárgy

. 

 nyilv. 

ülés  

büntet

ő 

 tan. 

ülés  

tárgy 

kívül 

       II. 

fo

k 

 

III

. 

fo

k 

 II. 

fo

k 

 

III

. 

fo

k 

     II. 

fo

k 

 

III

. 

fo

k 

 II. 

fo

k 

 

III

. 

fo

k 

   II. 

fo

k 

 

III

. 

fo

k 

 II. 

fo

k 

 

III

. 

fo

k 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 Összesen:                                   

 Távollét/nap:  betegség  szabadság:  oktatás  egyéb: 

............................... 

a bíróság elnöke 

 

36. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz63 

 

Kúria 

......... év ................... hónap 

                                                 
63 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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Kúria tanácsainak összesített havi adatszolgáltatása 

 

 Tényleges bírói létszám összesen *    

 ebből   

 - a működő tanácsok száma   

 - a tárgyaló tanácsok száma   

 Tárgyalási napok száma   

 ebből   

 - felülvizsgálati indítvány tárgyában kitűzött nyilvános ülések száma   

 - felülvizsgálati kérelem tárgyában kitűzött tárgyalások száma   

 - harmadfokú eljárásban kitűzött nyilvános ülések száma   

 Tárgyalt ügyek száma összesen    

 ebből   

 - felülvizsgálati indítvány tárgyában tartott nyilvános ülések száma   

 - felülvizsgálati kérelem tárgyában tartott tárgyalási napok száma   

 - harmadfokú eljárásban kitűzött tartott ülések száma   

 Fellebbezett ügyekben tartott tárgyalások száma   

 Kiesett tárgyalási napok száma   

 ebből   

 - fellebbezett ügyekben kiesett tárgyalási napok száma   

 - felülvizsgálati indítvány tárgyában kiesett nyilvános ülések száma   

 - felülvizsgálati kérelem tárgyában kiesett tárgyalási napok száma   

 - harmadfokú eljárásban kiesett tárgyalási napok száma   

 Tárgyaláson kívül elintézett ügyek száma   

 ebből harmadfokú eljárás   

 Jogegységi tanácsok tevékenysége  büntető   

 ügyszakonként  civilisztika   

 2 éven túl, de 3 évet meg nem haladó folyamatban lévő ügyek száma   

 3 éven túl, de 4 évet meg nem haladó folyamatban lévő ügyek száma   

 4 éven túl, de 5 évet meg nem haladó folyamatban lévő ügyek száma   

 5 éven túl folyamatban lévő peres ügyek száma   

 15 napon túl írásba foglalatlan/revideált határozatok száma   

 Büntetőügyben 60 napon túl írásba foglalatlan/revideált határozatok száma   

..................................... 

a bíróság elnöke 

*Az OBH Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztálya által nyilvántartott betöltött létszámmal 

egyeznie kell. 

 

37. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz64 

 

...................... Törvényszék 

 

Jelentés ............................... (név) cégbíró ..... év ............. hónapi tevékenységéről 

                                                 
64 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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Folyama

tban 

maradt 

ügyek 

száma 

 Érdemi 

ügyérkez

és 

 Befejezések 

száma 

 

Folyamat

ban 

maradt 

ügyek 

száma 

 

 

 Törvényes 

határidőn túli 

befejezések 

száma 

  

 

Munká

ból 

kiesett 

napok 

száma 

               Cgt.                 

Cégbír

óság 

kezde

ménye

zése 

alapján 

törölt 

ún. 

fantom

cégek 

száma 

   

C

g. 

 

C

gt

. 

 

eg

yüt

t 

 

C

g. 

 

C

gt

. 

 

eg

yüt

t 

 

C

g. 

 

öss

zes

en 

 

ebb

ől: 

a 

cég

bír. 

álta

l 

kez

dm

é- 

nye

zett 

 

eg

yüt

t 

 

C

g. 

 

C

gt

. 

 

eg

yüt

t 

  jogi 

szem

élyisé

gű 

cégek 

 jogi 

szem

élyisé

g 

nélkü

li 

cégek 

 

eg

yüt

t 

  

                                     

............................... 

a bíró neve, aláírása 

P. H. 

 

38. számú melléklet a 8/2003. OIT szabályzathoz65 

 

...................... Törvényszék 

 

Jelentés a cégbíróság ..... év ............. hónapi tevékenységéről 

 

                                                 
65 Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től. 
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Folyamatb

an maradt  

ügyek 

száma 

 Érdemi 

ügyérkezés 

 Befejezések száma  

Folyamatb

an maradt  

ügyek 

száma 

 Törvényes 

határidőn túli  

befejezések 

száma 

  

                   Cgt.                 

 

Enged

élye- 

zett 

 

Tárgyi

dő- 

szakba

n,  

havont

a  

átlagos

an  

tényle

gesen  

munká

t  

végző 

 

Cg

. 

 

Cg

t. 

 

egy

ütt 

 

Cg

. 

 

Cg

t. 

 

egy

ütt 

 

Cg

. 

 

össz

esen 

 

ebbő

l: a 

cégb

ír. 

által 

kezd

emé- 

nyez

ett 

 

egy

ütt 

 

Cg

. 

 

Cg

t. 

 

egy

ütt 

 jogi 

személ

yiségű 

cégek 

 jogi 

szem

élyi- 

ség  

nélk

üli  

cége

k 

 

egy

ütt 

 

Cég

bíró- 

ság 

kez- 

dem

énye

- 

zése  

alapj

án  

töröl

t ún.  

fanto

m- 

cége

k  

szám

a 

 cégbírák 

száma 

                                  

                                      

............................... 

a jelentést készítő neve, aláírása 

P. H. 

 


