BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY
2020/7-8. SZÁM
MELLÉKLETEI

23/2020. (VII. 10.) OBH utasítás
egyes OBH utasítások módosításáról és a munkacsoportok működéséről szóló
13/2017. (IX. 29.) OBH utasítás hatályon kívül helyezéséről
Melléklet a 23/2020. (VII. 10.) OBH utasításhoz 1. pontjához
„5. melléklet az 5/2013. (VI. 25.) 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.”

26/2020. (VII. 24.) OBH utasítás
a bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatban a bíróságokra
háruló feladatok végrehajtásáról szóló 26/2019. (XI. 25.) OBH utasítás módosításáról
Melléklet a 26/2020. (VII. 24.) OBH utasításhoz
„1. melléklet a 26/2019. (XI. 25.) OBH utasításhoz

1. § Az ITR-ben elérhetővé kell tenni a következő határozatokat:
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Büntető ügyekben
bűnösséget megállapító és felmentő ítélet,
eljárást megszüntető ügydöntő végzés,
egyezséget jóváhagyó és megtagadó végzés;

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Polgári gazdasági, munkaügyi peres ügyben:
ítélet,
közbenső ítélet,
részítélet,
kiegészítő ítélet;

3.
Polgári, gazdasági, munkaügyi nemperes ügyben
3.1.
nemperes eljárást megindító kérelem tárgyban érdemében döntő, indokolást tartalmazó eljárást
befejező végzés, kivéve a csőd- és felszámolási eljárásban meghozott, felszámolási eljárást egyszerűsített
módon történő befejezéséről rendelkező határozat;
3.2.
Végrehajtási ügyekben a 3.1. alpontban foglaltakon kívül
3.2.1. a végrehajtási lap kiállítását megtagadó vagy kérelemtől eltérően kiállító,
3.2.2. a végrehajtást foganatosító bíróság végrehajtást megszüntető,
3.2.3. ha a végrehajtást kérőt visszatérítésre kötelezi, a végrehajtást elrendelő bíróságnak a végrehajtás
megszüntető vagy korlátozó,
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3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
végzés;

meghatározott cselekmény végrehajtása során a pénzegyenérték megfizetésére kötelező,
a végrehajtási kifogást érdemében eldöntő,
önkényesen elfoglalt lakás kiürítése iránti kérelemről döntő,
a végrehajtási lapot visszavonó,
a külföldi határozat tanúsítvánnyal való ellátása, és a kérelem teljesítését megtagadó

3.3.
Csőd és felszámolási ügyben a 3.1. alpontban foglaltakon kívül
3.3.1. vagyonfelügyelő intézkedése vagy mulasztása miatt előterjesztett kifogás tárgyában döntő,
3.3.2. a fizetésképtelenséget az adós, a hitelező vagy a végelszámoló kérelmére megállapító és felszámolást
elrendelő,
3.3.3. az egyezség jóváhagyását megtagadó,
3.3.4. felszámoló jogszabálysértő intézkedése vagy mulasztása miatt előterjesztett kifogást érdemben
elbíráló,
3.3.5. a vitatott hitelezői igény tárgyában döntő
végzés;
4.
4.1.

Közigazgatási ügyszakban
a törvényszék ítélete az előzményi közigazgatási cselekménnyel együtt;

5.
Szabálysértési ügyszakban
5.1.
Sze. ügycsoportban az eljárást érdemben befejező és jogorvoslattal támadott végzés a felülbírálata
során hozott másodfokú határozattal együtt;
6.
6.1.
végzés,
6.2.
végzés,
6.3.
végzés;

Minden ügyszakban
Alkotmánybíróság eljárásának kezdeményezéséről és az eljárás egyidejű felfüggesztéséről szóló
Kúria Bszi. szerinti eljárásának kezdeményezéséről és az eljárás egyidejű felfüggesztéséről szóló
az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezéséről és az eljárás egyidejű felfüggesztéséről szóló

2. § Nem kell anonimizálni és az ITR-ben elérhetővé tenni a következő határozatokat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

az indokolást nem tartalmazó határozat,
jegyzőkönyvbe foglalt határozat,
OBH által rendszeresített nyomtatványon meghozott határozat,
egyszerűsített, illetve rövidített indokolással ellátott határozat,
büntetés-végrehajtási ügyszakban hozott határozat,
szabálysértési ügyszakban hozott határozatot, kivéve az 5.1. alpont szerinti határozatot,
pszichiátriai betegek felülvizsgálatával kapcsolatos határozat,
perújítási ügyben született végzés,
végrehajtási ügyben a jogutódlás megállapítása tárgyában hozott határozat,
összbüntetési eljárásban hozott határozat,
általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele tárgyában hozott határozat,
letéti ügyekben hozott határozat,
végrehajtási ügyszakban a rendbírság tárgyában hozott határozat.”
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30/2020. (VIII. 31.) OBH utasítása
az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

Melléklet a 30/2020. (VIII. 31.) OBH utasításhoz
„4. melléklet a 11/2013. (XII. 31.) OBH utasításhoz

OBH szervezeti ábra

OBH elnöke

OBH
elnökhelyettesei

Elnöki Kabinet

Elnöki biztosok

Igazgatásszervezési
Főosztály

Elnöki Titkárság

Sajtóoszály

Rendezvényszervez
ési Osztály

Informatikai és
Elektronikus
Ügyintézési
Főosztály

Ellenőrzési
Főosztály

Emberi Erőforrás
Gazdálkodási
Főosztály

Jogi Főosztály

Műszaki Főosztály

Gazdálkodási
Főosztály

Közbeszerzések és
Szerződéses
Kapcsolatok
Főosztálya

Magyar Igazságügyi
Akadémia

Igazgatási Osztály

Informatikai
Üzemeltetési
Osztály

Bírósági Osztály

Jogszabályvéleményezési
Osztály

Épületfejlesztési és
Fenntartási Osztály

Fejezeti
Költségvetési
Osztály

Közbeszerzések
Osztálya

Képzési Osztály

Koordinációs és
Szervezetfejlesztési
Osztály

Informatikai
Beszerzési Osztály

Hivatali Osztály

Jogi Képviseleti
Osztály

Biztonságtechnikai
Osztály

Kontrolling Osztály

Szerződéses
Kapcsolatok
Osztálya

Nemzetközi
Kapcsolatok
Osztálya

Statisztikai Elemző
Osztály

Informatikai
Fejlesztési Osztály

Létszám- és
Bérgazdálkodási
Osztály

Gondnoksági és
Gépjármű
üzemeltetési
Osztály

Hivatali Gazdasági
Osztály

Szervezetszabályoz
ási Osztáály

Elektronikus
Ügyintézési Osztály

Központi Iroda

Országos
Nyilvántartási és
Ügyfélkapcsolati
Osztály

Tudományszervezés
i és Dokumentációs
Osztály

Szolgáltatási
Oszztály

Országos
Nyilvántartási és
Ügyfélkapcsolati
Osztály
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