
Egységes szerkezetben 
Hatályos 2016. január 1-től. 

13/2012. (X. 18.) OBH utasítás 
 

az Országos Igazságszolgáltatási Tanács szabályzatainak, ajánlásainak, határozatainak 
felülvizsgálatáról szóló szabályzatról 

 
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi 
CLXI. törvény 76. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő 
szabályzatot adja ki: 
 

1. § 
 
Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke a bíróságok szervezetéről és 
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 194. § (1) bekezdése alapján elvégezte az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács (a továbbiakban: OIT) 2011. december 31. napján hatályos 
szabályzatai, ajánlásai felülvizsgálatát. 
 

2. §1 
 

3. §2 
 
(1) Az OBH elnöke utasításával hatályon kívül nem helyezett OIT szabályzat hatályon kívül 
helyezéséig alkalmazható. 
(2) Az (1) bekezdés alapján 2016. január 1. napján alkalmazható OIT szabályzatok: 
a) a „Bíróságok fejezet” alá tartozó lakások nyilvántartásáról szóló 2/1998. OIT szabályzat; 
b) a fogalmazók joggyakorlatáról, képzéséről és értékeléséről szóló 14/1999. OIT szabályzat; 
c) a büntetőeljárás során használt egyes iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló 
5/2003. OIT szabályzat; 
d) a bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és feldolgozásáról szóló 8/2003. OIT szabályzat; 
e) a bírósági eljárási cselekmények kép- és hangfelvételére, továbbítására, valamint kezelésére 
szolgáló rendszer igénybevételének és használatának szabályairól szóló 1/2006. OIT szabályzat; 
f) a bírósági titkárok központi képzéséről szóló 7/2006. OIT szabályzat; 
g) az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény szerint a Bírósági 
Határozatok Gyűjteményének közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok 
végrehajtásáról szóló 3/2007. OIT szabályzat; 
h) a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól szóló 5/2007. OIT 
szabályzat; 
i) a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól szóló 5/2007. OIT 
szabályzat módosításáról szóló 5/2010. OIT szabályzat; 
j) a bírósági szervezetek informatikai rendszereinek biztonságos működtetéséről szóló 4/2004. 
OIT szabályzat. 

4. § 
 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a. Hatálytalan 2012. október 20-tól. 
2 Módosította a 11/2015. (XII. 17.) OBH utasítás 1. §-a. Hatályos 2016. január 1-től. 



Az 3. § szerint alkalmazni rendelt OIT szabályzatok, ajánlások és határozatok hatálya alá 
tartozók, azok rendelkezései szerint, az ott megjelölt határidők betartása mellett kötelesek eljárni. 
 

5. § 
 
Az OIT szabályzatokban, ajánlásokban és határozatokban az OIT-on, az OIT elnökén (a 
bíróságok igazgatása tekintetében), az OITH hivatalvezetőjén az OBH elnökét, a Legfelsőbb 
Bíróságon a Kúriát, a Legfelsőbb Bíróság elnökén a Kúria elnökét, a Legfelsőbb Bíróság bíráin 
és igazságügyi alkalmazottain a Kúria bíráit és igazságügyi alkalmazottait, a Fővárosi Bíróságon 
és a megyei bíróságokon a törvényszékeket, a Fővárosi Bíróság elnökén és a megyei bíróságok 
elnökein a törvényszéki elnököket, az OITH-n az OBH-t kell érteni. 
 

6. § 
 
Az OIT szabályzatai, ajánlásai és határozatai értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban 
felmerülő kérdésben a bírósági intézmények vezetőinek írásbeli megkeresésére az OBH elnöke 
dönt. 
 

7. § 
 
(1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 
(2)3 
 

                                                 
3 Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a. Hatálytalan 2012. október 20-tól. 


