
 
ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE 

 
 

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 
3/2012. (I. 20.) OBH utasítása  

a bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és feldolgozásáról szóló 2003. évi 8. 
számú OIT szabályzat módosításáról szóló szabályzatról 

 
 
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. 194. § (1) 
bekezdése alapján, figyelemmel a 76. § (1) bekezdésének b) és (4) bekezdésének d) 
pontjára a következő szabályzatot adom ki: 
 

1. § 
 

A bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és feldolgozásáról szóló 2003. évi 8. számú 
OIT szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 4. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül 
ki: 

 
„(6) Az Országos Bírósági Hivatal statisztikai célú adatgyűjtés, elemzések 

készítése érdekében a bíróságok lajstromaihoz közvetlen hozzáféréssel 
rendelkezik.” 

2. § 
 

(1) A Szabályzat 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(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.”  
 

 
3. § 

 
A Szabályzat 
1. 1.§ (1) bekezdésében a „Bsz. 16. §-ában” szövegrész helyébe a „Bszi. 16.§-ában” 
szöveg, az „OIT Hivatalára” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatalra” 
szöveg, 
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2. 2. § (1) bekezdésében az „OIT Hivatalához” szövegrész helyett az „Országos 
Bírósági Hivatalhoz”, (6) bekezdésében az „OIT Hivatala Bírósági Igazgatási 
Főosztályának”szövegrész helyébe az „OBH Bírósági Főosztályának” szöveg, 
3. 2. § (1), (3) és (5) bekezdésében a „Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a 
„Kúria”, a „Fővárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék”, a 
„megyei bíróságok” szövegrész helyébe a „törvényszékek” szöveg, 
4. 3. § (1) és (5) bekezdésében az „OIT” szövegrész helyébe az „OBH elnöke” 
szöveg, 
5. 3. § (2) és (4) bekezdésében az „OIT Hivatala” szövegrész helyébe az „OBH” 
szöveg, (3) bekezdésében az „OIT Hivatalában” szövegrész helyébe az „OBH-ban” 
szöveg, a „Bírósági Igazgatási Főosztály Statisztikai Osztálya” szövegrész helyébe 
az „OBH Bírósági Főosztály Statisztikai Adatgyűjtő és Elemző Osztálya” szöveg, 
az „az OIT Hivatal hivatalvezető-helyettesének” és az „A hivatalvezető-helyettes” 
szövegrész helyébe az „OBH elnöke” szöveg, 
6. 4. § (1) és (3) bekezdésében az „OIT” szövegrész helyébe az „OBH elnöke” 
szöveg, (3) bekezdésében az „ideértve az OIT-ot és Hivatalát is” szövegrész 
helyébe az „ideértve az Országos Bírói Tanácsot és az OBH elnökét is” szöveg, (5) 
bekezdésében az „OIT Hivatalának Informatikai Főosztálya” szövegrész helyébe az 
„OBH Informatikai Főosztálya” szöveg, 
7. 5. § (1) bekezdésében az „OIT” szövegrész helyébe az „OBH elnöke” szöveg, (2) 
bekezdésében „OIT Hivatala” szövegrész helyébe az „OBH” szöveg, (5) 
bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a törvényszék szöveg, a 
„Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg, (6) bekezdésében a 
„Fővárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék”, a „megyei 
bíróságok” szövegrész helyébe a „törvényszékek” szöveg, (7) bekezdésében a 
„megyei bírósági végrehajtók” szövegrész helyébe a „törvényszéki végrehajtók” 
szöveg, 
8. 6. § (1) bekezdésében a „helyi és megyei bíró egyéni havi adatszolgáltatása 
elsőfokú ügyekben, büntető és katonai ügyszakban” szövegrész helyébe a „helyi és 
törvényszéki bíró egyéni havi adatszolgáltatása elsőfokú ügyekben, büntető és 
katonai ügyszakban” szöveg; a „helyi és megyei bírák egyéni havi adatszolgáltatása 
elsőfokú ügyekben, civilisztikai ügyszakban” szövegrész helyébe a „helyi és 
törvényszéki bírák egyéni havi adatszolgáltatása elsőfokú ügyekben, civilisztikai 
ügyszakban” szöveg; a „megyei és ítélőtáblai másodfokú tanácselnökök (bírák) 
egyéni havi adatszolgáltatása” szövegrész helyébe a „törvényszéki bírák (másodfokú 
tanácselnökök) és ítélőtáblai bírák (tanácselnökök) egyéni havi adatszolgáltatása” 
szöveg; a „megyei bírósági és ítélőtáblai büntető másodfokú tanácsok havi 
adatszolgáltatása” szövegrész helyébe a „törvényszéki bírák és ítélőtáblai büntető 
másodfokú tanácsok havi adatszolgáltatása” szöveg; a „megyei bírósági és ítélőtáblai 
civilisztikai másodfokú tanácsok havi adatszolgáltatása” szövegrész helyébe a 
„törvényszéki bírák és ítélőtáblai civilisztikai másodfokú tanácsok havi 
adatszolgáltatása” szöveg; a „megyei bíróságok elsőfokú tanácsainak összesített 
havi adatai büntető katonai és civilisztikai ügyszakban” szövegrész helyébe a 
„törvényszékek elsőfokú tanácsainak összesített havi adatai büntető katonai és 
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civilisztikai ügyszakban” szöveg; a „megyei bíróságok és az ítélőtáblák másodfokú 
tanácsainak összesített havi adatai büntető és civilisztikai ügyszakban” szövegrész 
helyébe a „törvényszékek és az ítélőtáblák másodfokú tanácsainak összesített havi 
adatai büntető és civilisztikai ügyszakban” szöveg; a „megyei bíróságok összesített 
havi adatai a tárgyalások elhalasztásáról büntető ügyszakban elsőfokon” szövegrész 
helyébe a „törvényszékek összesített havi adatai a tárgyalások elhalasztásáról 
büntető ügyszakban elsőfokon” szöveg; „megyei bíróságok összesített havi adatai 
a tárgyalások elhalasztásáról civilisztikai ügyszakban elsőfokon” szövegrész helyébe 
a „törvényszékek összesített havi adatai a tárgyalások elhalasztásáról civilisztikai 
ügyszakban elsőfokon” szöveg; a „megyei bíróságok és az ítélőtáblák másodfokú 
tanácsainak összesített havi adatai büntető ügyszakban a tárgyalások elnapolásáról 
és elhalasztásáról” szövegrész helyébe a „törvényszékek és az ítélőtáblák 
másodfokú tanácsainak összesített havi adatai büntető ügyszakban a tárgyalások 
elnapolásáról és elhalasztásáról” szöveg; a „megyei bíróságok és az ítélőtáblák 
másodfokú tanácsainak összesített havi adatai civilisztikai ügyszakban a tárgyalások 
elnapolásáról és elhalasztásáról” szövegrész helyébe a „törvényszékek és az 
ítélőtáblák másodfokú tanácsainak összesített havi adatai civilisztikai ügyszakban a 
tárgyalások elnapolásáról és elhalasztásáról” szöveg; (2) bekezdésében a 
„Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg; (4) bekezdésében a 
„Fővárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fővárosi Törvényszék”, a „megyei 
bíróságok, mint cégbíróságok” szövegrész helyébe a „törvényszékek cégbírósága” 
szöveg, 
9. 9. § (2) bekezdésében a „megyei bírósághoz” szövegrész helyébe a 
„törvényszékhez” szöveg, (3), (4), (7), (8) és (9) bekezdésében a „megyei bíróság” 
szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg, (5) bekezdésében az „az OIT 
Hivatalához továbbítani” szövegrész helyébe „az OBH-hoz” szöveg, (6) 
bekezdésében a „megyei (fővárosi) bíróság statisztikai ügyintézője” szövegrész 
helyébe a „törvényszék statisztikai ügyintézője” szöveg, a „megyei (fővárosi) 
adatbázisba feltöltött” szövegrész helyébe a „törvényszéki adatbázisba feltöltött” 
szöveg, (9) bekezdésében az „elektronikus úton továbbítani az OIT Hivatalához” 
szövegrész helyébe az „OBH-hoz” szöveg, (10) bekezdésében a „Legfelsőbb 
Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg, 
10. 12. §-ában a „Fővárosi Bíróság, a megyei bíróságok által havonta kiállítandó „P” 
tábla” szövegrész helyébe a „törvényszékek által havonta kiállítandó „P” tábla” 
szöveg, 
11. 13. §-ában a „Fővárosi Bíróság, illetve a megyei bíróságok által havonta 
kiállítandó „U” mintán” szövegrész helyébe a „törvényszékek által havonta 
kiállítandó „U” mintán szöveg, 
12. 16. § (2) bekezdésében a „Legfelsőbb Bíróságnak” szövegrész helyébe a 
„Kúriának” szöveg,  
13. a 18. §-át megelőző címben a „megyei bíróság ügyforgalmi statisztikai jelentése” 
szövegrész helyébe a „törvényszék ügyforgalmi statisztikai jelentése” szöveg, 18.§ 
(1) bekezdésében a „Fővárosi Bíróság és a megyei bíróság ügyforgalmi statisztikai 
jelentései” szövegrész helyébe a „törvényszékek ügyforgalmi statisztikai jelentései” 
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szöveg, (2) bekezdésében a „megyei bíróságon” szövegrész helyébe a 
„törvényszéken” szöveg, a „megyei bíróság elsőfokú ügyforgalmánál„ szövegrész 
helyébe a „törvényszék elsőfokú ügyforgalmánál”, (3) és (6) bekezdésében a 
„Fővárosi Bíróság és a megyei bíróság fellebbezett ügyeiben” szövegrész helyébe a 
„törvényszékek fellebbezett ügyeiben” szöveg,  
14. a 19. §-át megelőző címben a „megyei bíróság ügyforgalma csődeljárásokban” 
szövegrész helyébe a „törvényszék ügyforgalma csődeljárásokban” szöveg, a 19. §-
ban a „megyei bíróságon” szövegrész helyébe a „törvényszéken” szöveg, 
15. a 20. §- át megelőző címben a „megyei bíróság ügyforgalma a felszámolási 
eljárásokban” szövegrész helyébe a „törvényszék ügyforgalma a felszámolási 
eljárásokban” szöveg,  
16. 21. §-ban a „továbbá a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok fellebbezett 
ügyei” szövegrész helyébe a „törvényszékek fellebbezett ügyei” szöveg, 
17. a 22. §- át megelőző címben a „Legfelsőbb Bíróság ügyforgalmi statisztikai 
jelentése” szövegrész helyébe a „Kúria ügyforgalmi statisztikai jelentése” szöveg, a 
22. §-ban a „Legfelsőbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg, 
18. 24. §-ban az „OIT Hivatala” szövegrész helyébe az „OBH” szöveg, az „OIT” 
szövegrész helyébe az „OBH elnöke, valamint az OBT” szöveg,  
19. 25. § (2) bekezdésében a „Hivatal Bírósági Igazgatási Főosztálya” szövegrész 
helyébe az ”OBH Bírósági Főosztály Statisztikai Adatgyűjtő és Elemző Osztálya” 
szöveg lép. 
(2) A Szabályzat 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(8) 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 az OBH Bírósági Főosztály Statisztikai 
Adatgyűjtő és Elemző Osztályának.” 

3. § 
 
Ahol a Szabályzat mellékletét képező adatlap Legfelsőbb Bíróság megnevezést 
tartalmaz, azon Kúriát, ahol megyei bíróságról, illetve megyei bíróról tartalmaz 
megnevezést, ott a törvényszéket, illetve a törvényszéki bírót kell érteni. 
 

4. § 
 

Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 
2012. január 6. napjától kell alkalmazni.  
 
Budapest, 2012. január 6. 
 
       Dr. Handó Tünde s. k. 


