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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
23/2020. (VII.10.) OBH utasítása
egyes OBH utasítások módosításáról és a munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX.
29.) OBH utasítás hatályon kívül helyezéséről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76.
§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő normatív utasítást
adom ki:
1. A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló
5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról
1. § A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló
5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás (a továbbiakban: Gsz.) 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.)
OBH utasítás módosításáról
2. § (1) Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII.
31.) OBH utasítás (a továbbiakban: OBH SZMSZ) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az OBH-ban a szakmai feladatokat a szolgálati viszonyban álló beosztott bírák és igazságügyi
alkalmazottak látják el. A munkavégzésben eseti, időszakos jelleggel közreműködnek a tanácsadó
kabinetek tagjai és egyes központi igazgatási feladatok ellátásával megbízott bírák.”
(2) Hatályát veszti az OBH SZMSZ
a) 1. § (11) bekezdése,
b) 4. § (2) bekezdés j) pontja,
c) 11. § (2) bekezdés c) pontja,
d) 26. § (2) bekezdés s) pontja,
e) 26. § (4) bekezdés c) pontja,
f) 26. § (4) bekezdés g) pontjában a „ , munkacsoportok” szövegrész.
3. A bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás
módosításáról
3. § Hatályát veszti a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH
utasítás
a) 5. melléklet II. fejezet M)-N) pontja,
b) 6. melléklet II.2. 09-10 sora.

4. A bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás
módosításáról
4. § (1) A bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás
(a továbbiakban: Igsz.). 40/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A véleményező összbírói értekezletet a bíróság elnöke vezeti le. Amennyiben a bíróság elnöke
pályázó, abban az esetben a bíróság elnökhelyettese, az ő akadályoztatása esetén a szolgálati idejük
sorrendjében a hosszabb bírói szolgálati idővel rendelkező kollégiumvezető jár el.”
(1) Hatályát veszti az Igsz.
a) 38. § (1) bekezdés b) pontjában a „szakmai munkacsoportok kialakítását” szövegrész,
b) 44. § (4) bekezdés g) pontja,
c) 99. §-át követő 4.2.10. alcíme,
d) 101. § (9) bekezdésében az „ , a munkacsoportban” szövegrész,
e) 135. § (2) bekezdése,
f) 149. § (1) bekezdésében az „a Nyitott Bíróságok Program,” szövegrész,
g) 156. § (3) bekezdés k) pontja,
h) 165. § (5) bekezdése
i) 184. §-a,
j) 186-193. §-ai,
k) 2. mellékletben foglalt táblázat 24-25., 36. sora.
5. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott szabályozókról szóló 10/2016. (X. 26.) OBH
utasítás módosításáról
5. § (1) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott szabályozókról szóló 10/2016. (X. 26.)
OBH utasítás (a továbbiakban: Szasz.) 29. § (1) bekezdés g) pontjában a „munkacsoport”
szövegrész helyébe a „tanácsadó kabinet” szövegrész lép.
(2) Hatályát veszti a Szasz.
a) 2. § (3) bekezdésében a „ , valamint a munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX.
29.) OBH utasítás (a továbbiakban: munkacsoport szabályzat) 2. § (1) bekezdésében
meghatározott személyre” szövegrész,
b) 4. § 8. pontja,
c) 8. § (1) bekezdésében a „ , valamint munkacsoport létrehozására” szövegrész,
d) 8. § (3) bekezdésében a „ , munkacsoport létrehozásáról” szövegrész,
e) 9. §-a,
f) 16. § (2) bekezdés b) pontjában a „ , munkacsoport” szövegrész.

6. A bírósági szervezetben működő szakmai hálózatokról szóló 3/2019. (I. 24.) OBH utasítás
módosításáról
6. § Hatályát veszti a bírósági szervezetben működő szakmai hálózatokról szóló 3/2019. (I. 24.)
OBH utasítás 3. § (3) bekezdés f) pontja.
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7. Záró rendelkezések
7. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
8. § Hatályát veszti a munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX. 29.) OBH utasítás.
Dr. Senyei György
az Országos Bírósági Hivatal elnöke

1. melléklet a 23/2020. (…) OBH utasításhoz
1. A Gsz. 5. melléklet 3. § (1) bekezdés c) pontjában és 3. § (3) bekezdés c) pontjában a
„munkacsoportban” szövegrész helyébe a „tanácsadó kabinetben” szöveg lép.
2. A Gsz. 5. melléklet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 3. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 3. § (3) bekezdés c) pontjában nevesített OBH
elnöke által létrehozott tanácsadó kabinet munkájában történő részvétel esetén felmerült költséget
a tanácsadó kabinet tagja az erre rendszeresített, az irányadó jogszabályoknak megfelelő
formanyomtatványon igényelheti a munkáltatónál. A munkáltató a költségeket intézményi
költségvetése terhére téríti meg. A munkáltató a költségvetési év június 15., illetve december 5.
napjáig – a kapcsolódó számviteli bizonylatok másolatának egyidejű megküldésével –
kezdeményezheti az OBH elnökénél a költségek intézmények közötti előirányzat
átcsoportosítását.”
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