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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének  

2/2012. (I. 20.) OBH utasítása  
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács szabályzatainak, ajánlásainak, 

határozatainak átmeneti alkalmazásáról szóló szabályzatról 
 

Hatályon kívül helyezte a 13/2012. (X. 18.) OBH utasítás.  
 

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke (továbbiakban: OBH elnöke) a bíróságok 
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. (továbbiakban: Bszi.) és a 
bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. (továbbiakban 
Bjt.) törvényekre tekintettel - különös figyelemmel a Bszi. 188. § (1) és (2) 
bekezdéseire, valamint a Bszi. 194. § (1) bekezdésére - a Bszi. 76. § (1) 
bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a bíróságok központi 
igazgatása folyamatossága fenntartásának biztosítása érdekében a következő 
szabályzatot adja ki: 
 

1. § 
 

Az OBH elnöke az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (továbbiakban: OIT) 
2011. december 31. napján hatályos szabályzatait, ajánlásait, határozatait - az 
OIT 2011. december 31. napján történt megszűnését követően - 2012. január 1. 
napjától alkalmazni rendeli az OBH elnökének szabályzatai, ajánlásai, 
határozatai hatályba lépéséig, de legkésőbb 2012. október 1. napjáig.  
 

2. § 
 

Az 1. §-ban foglaltak értelmében, az OIT szabályzatainak, ajánlásainak, 
határozatainak hatálya alá tartozók azok rendelkezései szerint, az ott megjelölt 
határidők betartása mellett kötelesek eljárni.  
 

3. § 
 
Az OIT szabályzatokban, ajánlásokban, 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.  



 -2- 

 
4. § 

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

5. § 
 

Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba azzal, hogy 
rendelkezéseit 2012. január 2. napjától kell alkalmazni. 
 
 
Budapest, 2012. január 2. 
 
 
        Dr. Handó Tünde s. k. 


