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ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL

Előszó
Tisztelt Olvasó!
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a
továbbiakban: Bszi.) 76. § (8) bekezdésének a) pontja szerint az Országos
Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke a tájékoztatással kapcsolatos
feladatkörében félévente tájékoztatja a tevékenységéről az Országos Bírói
Tanácsot (a továbbiakban: OBT), míg e bekezdés c) pontja szerint beszámol
a bíróságok általános helyzetéről és a bíróságok igazgatási tevékenységéről
évente az Országgyűlésnek, továbbá az éves beszámolók között egy alkalommal az Országgyűlés igazságüggyel foglalkozó bizottságának.
2019. I. félévében csökkent az elhúzódó ügyek száma: a perek 85%-a az
adott ítélkezési szintre érkezéstől számított egy éven belül befejeződött.
Tovább folytatódtak a digitalizáció és a XXI. századi elvárások jegyében
megkezdett fejlesztések és eszközbeszerzések a bíróságokon. 2019. március
4-én elindult a Bírósági Fizetési Portál, amely alkalmazás lehetőséget nyújt
elektronikus úton többek között a bírósági letéti számlákra teljesítendő
összegek befizetésére, a perköltségek előlegezésére vagy a bírság jellegű
befizetések teljesítésére is.
Továbbra is hangsúlyt fektetünk a bírák és igazságügyi alkalmazottak
oktatására, előrelépést tettünk az elektronikus képzésinformatikai rendszer
bevezetése terén és folytattuk a bírói utánpótlás képzését is.
A jövőben is cél a magas színvonalú, időszerű és pártatlan ítélkezés, amelynek alapvető feltétele a békesség és a rend, mert az igazságszolgáltatás csak
ennek a két fogalomnak a teljes megvalósulása esetén tud az Alaptörvényben
írt kötelezettségeinek eleget tenni.

dr. Senyei György
az Országos Bírósági Hivatal elnöke
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Az ítélkezés hatékonysága
1. Ügyforgalom
1.1. Módszertan
Az elemzésben megjelenített adatok forrásai – a korábbi évekhez hasonlóan
– az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében előállított
és közzétett kérdőívek. A módszertan nem változott a korábbi félév beszámolójában alkalmazott módszertanhoz képest.

1.2. Ügyérkezés
2019. I. félévében több mint 603 000 ügy (603 688) érkezett a bíróságokra,
8,6%-kal kevesebb, mint az előző év ugyanezen időszakában. Az érkezés
minden bírósági szinten csökkent, de leginkább a járásbírósági szinten (8,2%kal), valamint törvényszék elsőfokon (8,7%-kal) mérséklődött. A legnagyobb
csökkenés az érdemi cégügyeknél következett be (21 000-rel kevesebb ügy),
járásbírósági végrehajtási ügyből 16 000-rel (20,5%-kal), járásbírósági büntető peres ügyből közel 10 000-rel kevesebb indult 2019. I. félévében, mint
az előző év első felében. Arányait tekintve a járásbírósági büntető ügyeknél a
legnagyobb (38%) a mérséklődés.

Peres és nemperes ügyérkezés országosan
2019. I. félévében
peres
ügyérkezés

131 137

nemperes
ügyérkezés

472 551
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1.3. Ügybefejezés
2019. I. félévében a bíróságok közel 636 000 ügyet (635 974) fejeztek be, ez
9,2%-kal kevesebb, mint 2018. I. félévében, ugyanakkor kiemelendő, hogy a
korábbi időszakhoz hasonlóan 2019. I. félévében is meghaladta a befejezések száma az érkezett ügyek számát több, mint 30 000 üggyel (32 286).

Ügyérkezés és ügybefejezés 2019. I. félévében
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1.4. Ügyhátralék
2019. június 30. napján országosan közel 200 000 ügy (199 769) maradt
folyamatban, 15,6%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez a jelentős
mérséklődés főként a járásbíróságok ügyterhének 30 000-es csökkenésével
magyarázható. A peres ügyek esetében 18,8%-kal csökkent a folyamatban
maradt ügyek száma 2018. I. félévéhez képest, az ítélőtáblákon ez az arány
31,2%, azaz kevesebb, mint 900 peres ügyre mérséklődött a folyamatban
maradt ügyek száma.

A folyamatban maradt ügyek alakulása bírósági szintenként
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1.5. A központi régió
A központi régió magába foglalja a Fővárosi Ítélőtáblát, a Fővárosi Törvényszéket és a Budapest Környéki Törvényszéket, valamint az illetékességi területükön működő bíróságokat. Ezen bíróságokra érkezik összességében az
ügyek 40%-a, ami számszerűen 2019. I. félévében több, mint 240 000 ügyet
jelentett (241 716). Az ország társadalom- és gazdaságföldrajzi sajátosságai
miatt ezen területen koncentrálódnak a központi államigazgatási és irányító
hatóságok; itt található a legtöbb pénzintézet, biztosító és országos aktivitású
nagyvállalat székhelye. A kereskedelem és a közigazgatás központi elhelyezkedése együtt jár a nagyszámú ügyérkezéssel. Ezen túl vannak olyan ügyek,
amelyekben kizárólagosan ezen bíróságok járhatnak el. A közigazgatási perrendtartás 2018. évi hatályba lépése következtében számos közigazgatási
ügyben országos hatáskörrel jár el a Fővárosi Törvényszék.
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1.5.1. Fővárosi Törvényszék
A Fővárosi Törvényszékre és bíróságaira 2019. I. félévében 165 764 ügy érkezett, közel 172 000-et befejeztek (171 779), amely az országos ügyérkezés
és ügybefejezés 27%-át jelenti. A folyamatban maradt ügyek száma közel
10%-kal csökkent az előző év ugyanezen időszakához képest, 2019. június
30. napján 56 969 ügy maradt folyamatban a törvényszéken.
1.5.2. Budapest Környéki Törvényszék
A Budapest Környéki Törvényszékre és bíróságaira 2019. I. félévében több,
mint 70 000 ügy érkezett (72 720), és 10,5%-kal több ügyet fejeztek be ugyanebben az időszakban (80 357). Kiemelkedő a befejezett és érkezett ügyek
aránya járásbírósági szinten büntető ügyszakban a szabálysértési ügyekkel
együtt, ahol közel 7 000 üggyel (6 895) többet fejeztek be, mint amennyi ügy
érkezett.

A Fővárosi Törvényszék és a Budapest Környéki Törvényszék
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1.5.3. Fővárosi Ítélőtábla
2019. I. félévében 3 232 ügy érkezett a Fővárosi Ítélőtáblára, és közel 500
üggyel (483) többet fejeztek be ugyanebben az időszakban. A folyamatban
maradt ügyek száma 32,7%-kal csökkent 2018. I. félévéhez képest, így kevesebb mint 900 ügy (876) maradt folyamatban 2019. június végén.
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1.6. Időszerűség
A magas színvonalú és időszerű ítélkezés a bíróságok számára kiemelt fontossággal bír, ezért 2019. I. félévében is a legfontosabb célok között szerepelt
– az elmúlt évek során elért eredmények megtartása mellett – az időszerűség
továbberősítése, valamint az elhúzódó ügyek számának csökkentése.
A bíróságok ítélkezésének időszerűségét az elhúzódó ügyek száma és aránya, valamint az egy éven – ítélőtáblán 6 hónapon belül – befejezett ügyek
száma és aránya alapján lehet legjobban bemutatni.
1.6.1. Befejezett peres ügyek
A perek 85,3%-a, tehát döntő többsége változatlanul az adott ítélkezési szintre érkezéstől számított egy éven belül befejeződött, azaz a közel 147 000
(146 634) ügyből több mint 125 000 ügy (125 139) esik az egy éven belül
(ítélőtáblán 6 hónapon belül) befejezett ügyek körébe.
Külön kiemelést igényel ezen mutatók tekintetében a törvényszéki másodfok, ahol – a korábbi évekhez hasonlóan – 96% feletti az 1 éven belül befejezett ügyek aránya.
1.6.2. Folyamatban maradt ügyek
Tovább csökkent az elhúzódó peres ügyek száma 2019. I. félévében. Az
elsőfokú bíróságokon a két éven, törvényszék másodfokon az egy éven,
ítélőtáblákon a hat hónapon túl folyamatban maradt peres ügyek aránya
10,6%-kal mérséklődött 2018. I. félévéhez képest. Kiemelkedő a járásbírósági szint, ahol 12%-kal, 705 üggyel kevesebb a 2 éven túl folyamatban
maradt ügyek száma.

2. Az ítélkezés megalapozottsága
2.1. Jogerőre emelkedés aránya
A bírósági ítélkezés társadalmi elfogadottságának egyik mércéje, ha minél kevesebb ügyet fellebbeznek meg, azaz minél több ügy emelkedik első fokon jogerőre. Az ítéletek döntő többsége – a korábbi évekhez hasonlóan – járásbírósági szinten civilisztikai ügyszakban születik. Ez 2019. I. félévében a peres
befejezések közel 55%-a volt. Ezen ügyszak tekintetében elmondható, hogy
10-ből 9 ügy első fokon jogerőre emelkedett, a jogerőre emelkedés aránya
meghaladta a 92%-ot.
8
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2.2. Hatályon kívül helyezési arány
A mutató kiszámításánál a másodfokú bíróságok által peres ügyekben meghozott összes határozathoz viszonyítottuk a hatályon kívül helyező és az eljárás megismétlésére utasító határozatokat.
A hatályon kívül helyezési arány büntető ügyszakban minden szinten javult az
előző év első félévéhez viszonyítva, ahogy azt a következő táblázat szemlélteti.
Járásbíróság –
Törvényszéki másodfok
viszonya

Törvényszéki elsőfok –
Ítélőtábla viszonya

2018. I. félév

5,0%

5,2%

2019. I. félév

2,9%

1,6%

3. A bírósági szervezet működésének
jogszabályi környezete
3.1. A bírósági szervezetet érintő jogszabály-módosítások
3.1.1. Jogállási tárgyú főbb jogszabályváltozások
y Az egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXII. törvény 2019. január 1. napján lépett hatályba.
12 törvényt módosít, a jogállási tárgyú törvények közül a Bszi.-t és a Bjt.-t.
A törvényi rendelkezéseket az új Be. fogalomrendszeréhez igazítja és az új
Be.-nek megfelelően szabályozza az OBH elnöke által kijelölendő, fiatalkorúak ügyeiben eljáró bírákra vonatkozó rendelkezéseket.
y A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi
CLVIII. törvény 2019. január 1. napján lépett hatályba. A törvény módosítja
a bíróságok illetékességét, új járásbíróságként az Érdi Járásbíróság felállításáról rendelkezik, mellyel egyidejűleg más járásbíróságok illetékességi
területét megváltoztatja.
y A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes
átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény (Átmeneti tv.)
9
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rendes bíróságokat érintő rendelkezései 2019. február 1. napján léptek
hatályba. A törvény tisztázta a rendes és a közigazgatási bíróságok rendszerét, az Átmeneti tv. és más jogszabályok egymáshoz való viszonyát, a
közigazgatási bíróvá, bírósági titkárrá és bírósági fogalmazóvá, igazságügyi alkalmazottá válás speciális esetét, a bírói illetményvédelmi rendelkezéseket. Időközben a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról szóló 2019. évi LXI. törvény rendelkezései
alapján az Átmeneti tv. 2019. július 9. napjától hatályát vesztette.
3.1.2. A bíróságokat jelentősen érintő eljárási szabályok változása
y Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint
egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi
LXXXII. törvény rendelkezései szerint 2019. január 1. napját követően az
állami adó- és vámhatóság hajtja végre az igazságügyi követeléseket, ha
a végrehajtható okiratot 2018. december 31. napját követően állítják ki.
y Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi
XCI. törvény 2019. január 5. napján lépett hatályba. A Cstv. módosítása a felszámoló szervezetekre vonatkozó kiegészítő szabályokat állapít meg, továbbá a felszámoló szervezetek működésére és hatósági
ellenőrzésére, szankcionálására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A Vht. módosítása fellebbezést tesz lehetővé számos, korábban nem
támadható végzéssel szemben, valamint rögzíti, hogy a 2018. december
31. napját követően kiállított végrehajtható okiratok esetén az állami adó
– és vámhatóság jár el.
y A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI.
törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvény (Módtv.) bíróságokat érintő rendelkezései 2019. április 15. napján léptek hatályba. A jogi
személyiséggel rendelkező vallási közösségek bejegyzése során a módosítást követően már nem az egyházak „elismerésére”, hanem nyilvántartásba vételükre kerül sor. A Fővárosi Törvényszék a bevett egyházak kivételével a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség bejegyzésére
kizárólagos illetékességgel rendelkezik.
y Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXIV. törvény 2019. április
27-én lépett hatályba. A törvény elfogadásával Magyarország eleget tett a
GDPR-ban foglalt azon kötelezettségének, hogy a tagállami jog a GDPR-ral
10
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ne legyen ellentétes. A bíróságokat érintően kiegészült a Cstv. a természetes és nem természetes személy hitelezők nyilvántartásba vételéhez szükséges azonosító adatok tekintetében.
3.1.3. Az elektronikus eljárásokhoz kapcsolódó főbb
jogszabály-módosítások
y Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi
XCI. törvény 2019. január 5. napján lépett hatályba, mely többek között az
Üttv. módosítását tartalmazza a kamarai jogtanácsosok elektronikus úton
való kapcsolattartására és a részükre történő elektronikus kézbesítésre vonatkozóan.
y Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló 179/2018. (X. 2.) Korm. rendelet szerint 2019. január 1.
napjától az egyéni ügyvéd, az európai közösségi jogász, valamint az egyéni
szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során a Kormány által biztosított tárhely szolgáltatások közül a cégkaput használja; a kamarai jogtanácsos és
az alkalmazott szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során hivatalos elektronikus kapcsolattartás céljából a KÜNY-regisztrációjához kapcsolódó tárhelyét, valamint a munkáltatója gépi interfésszel rendelkező hivatali tárhelyét
(hivatali kapu) is használhatja.
3.1.4. A bíróságok által alkalmazott anyagi jogi szabályok lényegi
változásai
y Az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2018. évi CXXI. törvény 32 törvényt módosít. A bíróságokat érintő
rendelkezései 2019. január 1. napján léptek hatályba. Módosult a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény: pontosításra kerültek a visszaesésre vonatkozó szabályok; a törvény meghatározta a pénzbírság mértékének
felső határát a kötelező mértékű pénzbírsággal, illetve helyszíni bírsággal
sújtható szabálysértések ismételt elkövetése esetén.
y Az egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXII. törvény 2019. január 1. napján lépett hatályba,
12 törvényt módosít. A Btk.-ban pontosításra került a terrorista csoport fogalma, a Btké. vonatkozásában a törvény megnevezte, hogy az 1978. évi
IV. törvényben írt mely bűncselekmények esetén van lehetőség az új Be.
szerinti bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök alkalmazására. A Bvtv.
szabályai között kerültek elhelyezésre a próbaidőre felfüggesztett szabad11
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ságvesztés végrehajtásának elrendelésére vonatkozó szabályok, valamint a
feltételes szabadságra bocsátás vizsgálati szempontjai.

3.2. Az OBH jogszabály-véleményezéssel kapcsolatos
tevékenysége
3.2.1.Véleményezett jogszabályok és eredmények
2019. I. félévében az OBH-ba 95 db jogszabály-véleményezési ügy érkezett,
a véleményezett tervezetek és javaslatok – küldő szerinti – megoszlását az
alábbi táblázat szemlélteti.

Küldő szerv
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ügyek
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Ügyek jellege

Belügyminisztérium

35

jogszabály-tervezet

Emberi Erőforrások
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9

jogszabály-tervezet

Honvédelmi Minisztérium

3

jogszabály-tervezet

Igazságügyi Minisztérium
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jogszabály-tervezet

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

1

jogszabály-tervezet

Miniszterelnökség

2

jogszabály-tervezet

Pénzügyminisztérium

4

jogszabály-tervezet

Országgyűlés honlapjáról

3

törvényjavaslat

Bíróságok

2

jogalkotási javaslat, jogalkalmazói
tapasztalatok

Kúria

2

jogalkotási javaslat, jogalkalmazói
tapasztalatok

OBH szervezeti egységei

9

jogalkotási javaslat, jogalkalmazói
tapasztalatok

Egyéb, nem kodifikációs
ügyek

2

vegyes, más osztályok, főosztályok
ügyeihez kapcsolódó teendők

ÖSSZESEN

95
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A 2018. I. féléves érkezéshez (102 db) viszonyítva 2019. I. félévében minimálisan csökkent az ügyek száma. A jogalkotásban 2019. I. félévében jellemzőek voltak a nagy kódexekhez kapcsolódóan az ún. „salátatörvények”,
amelyek számos jogszabályt egy előterjesztésben módosítottak, viszont csak
„egy ügyként” jelentkeztek a jogszabály-véleményezési tevékenységben.

3.3. Kezdeményezések
3.3.1. 2019. I. félévében elfogadott vagy hatályba lépett
jogszabály-módosítási javaslatok
A civilisztikai ügyszakot érintő jogszabály-módosítási javaslatok
y A polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó
nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendelet – az OBH elnökének kezdeményezését követően – kihirdetésre került, mely módosította a
polgári és közigazgatási perben a jogi képviselő nélkül eljáró fél által alkalmazható nyomtatványokat. A keresetlevél nyomtatványok rövidebbek és
átláthatóbbak, ezáltal az ügyfelek által könnyebben kitölthetők lettek.
y A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002.
(I. 17.) IM rendelet (Vüsz.) módosítása megtörtént, az OBH elnökének javaslatai folytán a rendelet az Avt. hatályos rendelkezéseivel került összhangba, továbbá a végrehajtható okiratok elektronikus úton történő továbbításának szabályai módosításra kerültek, valamint a végrehajtás elrendelésére rendszeresített nyomtatványok adattartalmának hatályosítása is megtörtént a Pp. és a Vht. rendelkezéseihez igazítva.
y A polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték
és állam által előlegezett költség megfizetéséről szóló 30/2017. (XII. 27.)
IM rendelet módosítása megtörtént a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelettel,
melybe az OBH elnökének javaslata beépítésre került, így a gazdasági hivatalok a NAV-nál közvetlenül kezdeményeznek végrehajtást, ha az állam
által előlegezett költség megfizetésére kötelezett önkéntesen nem teljesíti a
kötelezettségét.
A büntető ügyszakot érintő jogszabály-módosítási javaslatok
y A fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá
a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra
és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet
módosítása megtörtént a 11/2019. (IV. 5.) IM rendelettel. A vonatkozó rendelkezésekben az OBH elnökének javaslatai alapján módosítások történtek
a törvényszéki végrehajtói feladatok adóhatósághoz kerülésére tekintettel.
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3.3.2. 2019. I. félévében kezdeményezett, de még el nem fogadott
jogszabály-módosítási javaslatok
A civilisztikai ügyszakot érintő jogszabály-módosítási javaslatok
y Az OBH elnöke kezdeményezte a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény (Pp.) rendelkezéseinek módosítását, mely javaslatokkal a
személyi állapotot érintő perekkel kapcsolatosan egyes eljárási rendelkezések módosítását kérte. Az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében
a kérelmek perfelvételi tárgyaláson papír alapon történő, illetve elektronikus
úton történő benyújtására is tett javaslatot.
y Az OBH elnöke kezdeményezte a bírósági végrehajtásról szóló 1994.
évi LIII. törvény (Vht.) rendelkezéseinek módosítását, melyben a bírósági
végrehajtói fegyelmi bíróságok helyzetének rendezésére tett javaslatot
és annak a bírósági szervezettől történő elkülönült működését indítványozta.
y Az OBH elnöke kezdeményezte az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (Avt.) rendelkezéseinek
módosítását, mely javaslatokkal a törvényszéki végrehajtási ügyek NAV-nak
történő átadásával kapcsolatban az iratátadási határidők megváltoztatását
kérte, és az ügyek digitalizációjára, az átadással érintett ügyek számának
optimalizálására is tett javaslatokat.
y Az OBH elnöke kezdeményezte az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény (Eütv.) 201. §-ának módosítását, mely a pszichiátriai betegek intézeti ellátása kapcsán indult bírósági eljárásban kérelmezettként érintett
személyek jogorvoslati jogainak érvényesítését segíti elő, ezáltal az Alaptörvénnyel is maradéktalanul megteremti az összhangot.
A büntető ügyszakot érintő jogszabály-módosítási javaslatok
y Az OBH elnöke kezdeményezte a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény rendelkezéseinek módosítását. A javaslatok lefedik a büntetőeljárás
rendelkezéseinek a bírósági gyakorlat során felmerült kérdéseit, amelyeknek jogszabály-módosítással történő rendezése szükséges.
y Az OBH elnöke kezdeményezte a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi
C. törvény 399. §-ában meghatározott pénzmosás tényállásának módosítását, az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozás Elleni
Szakértői Munkacsoport (Moneyval) 2016-ban tett ajánlása alapján az Országos Bírósági Hivatal és a Legfőbb Ügyészség közreműködésével felállított szakmai munkacsoport javaslata szerint.
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A bíróságok szervezetét érintő jogszabály-módosítási javaslatok
y Az OBH elnöke több alkalommal kezdeményezte a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 172. § (2) bekezdésének módosítását a szolgálati idő egységes beszámítása vonatkozásában.
A javaslat szerint szolgálati időként kell figyelembe venni a kinevezés előtt
bírói és ügyészi szolgálati viszonyban töltött időt, valamint a jogi szakvizsgához kötött egyéb jogviszonyban vagy tevékenységgel eltöltött időt. Az
OBH elnöke a fenti javaslatot kiegészítve szükségesnek tartja a már kinevezett bírák esetében is a szolgálati idő újraszámolását.
y Az OBH elnöke kezdeményezte a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és
illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény rendelkezéseinek módosítását, mely javaslatban az új, Csornai Járásbíróság felállítására tett javaslatot.

4. Új kihívások
4.1. Új eljárási törvények
4.1.1. Az új Pp. hatályosulását támogató munkacsoport
2018. január 1. napjával lépett hatályba a polgári perrendtartásról szóló 2016.
évi CXXX. törvény (Pp.). 2018. január 31. napján lezárult az E-Kódex Pp. projekt, melyet követően az új polgári perrendtartásra történő átállás folyamatos
nyomonkövetésére, illetve a Pp. hatályosulásának vizsgálatára megalakult
„Az új Pp. hatályosulását támogató munkacsoport”. Ezzel párhuzamosan az
egyes törvényszékeken helyi Pp. munkacsoportok vagy szakmai műhelyek
alakultak.
4.1.2. Az új Be. hatályosulását támogató munkacsoport
Az új büntetőeljárási kódex bevezetését követően az OBH elnöke az új Be.
hatályosulását támogató munkacsoport felállításáról döntött.
A munkacsoport egyik legfontosabb feladata 2019. I. félévében az volt,
hogy vizsgálja meg az új jogintézmények alkalmazásának kialakuló gyakorlatát és az ügyforgalmi adatok változásait. A tapasztalatok alapján a munkacsoport közreműködésével jogszabály-módosítási javaslat készült, amelyet
az OBH elnöke a jogalkotónak megküldött.
4.1.3. Átmenet Projekt
2018. december 21. napján, a Magyar Közlöny 208. számában került kihirdetésre a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény (a továbbiakban:
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Kbtv.), valamint a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és
egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban:
Átmtv.).
A Kbtv. révén 2020. január 1-től az országban 8, önálló jogi személyiségű,
a rendes bírósági szervezet törvényszékeivel azonos szintű közigazgatási törvényszék, valamint a Kúria szintjén a Közigazgatási Felsőbíróság kezdte volna
meg a működését. Az ún. rendes bírósági szervezetet is jelentős átszervezés
érintette volna (pl. a munkaügyi szakbíráskodás átalakítása; a közigazgatási
és munkaügyi regionális kollégiumok megszűnése), valamint az átmenet kapcsán vagy az Átmtv.-ben kifejezett, vagy a szabályozás egészéből következő
feladatok ellátása merült fel.
Az OBH-ra a közigazgatási bírósági szervezet felállításával a jogszabályok
alapján háruló és ezen túl azonosított, számos feladat ellátására alakult meg
az OBH Átmenet Projektje.
A projekt célja elsődlegesen az volt, hogy hozzájáruljon az alkotmányozó
hatalom által a bírósági rendszerre vonatkozó új szabályozás kialakításához
és megvalósításához.
A Kormány 2019. május 30. napján a T/6295. számú törvényjavaslattal kezdeményezte a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének
határidő nélküli elhalasztását, amelyet az Országgyűlés a 2019. július 2-i ülésnapján fogadott el. A törvény elfogadásával, a törvény erejénél fogva hatályát
vesztette az Átmtv.
A halasztásra tekintettel a projekt 2019. június 30. napján lezárult. A projekt
eredményeként előálltak olyan belső adatbázisok, módszertani leírások, szakmai
anyagok, amelyek a bírósági igazgatás számára felhasználhatók, vagy a hasonló
volumenű változások kezelésénél hasznosíthatók.

4.2. Elektronikus eljárások
4.2.1. VIA VIDEO Projekt
A bírósági eljárások időszerűségének javítása, átláthatóságának növelése,
a bíróságok szolgáltató jellegének erősítése kiemelt stratégiai cél. Ehhez
kapcsolódóan az Országos Bírósági Hivatal az egyre szélesebb körű és
hatékonyabb elektronikus bírósági ügyintézés megvalósítása, a gyermekés fiatalkorúak, valamint a védett személyek biztonságának a garantálása
érdekében a korábban elkészült országos szintű távmeghallgatási, valamint tárgyalótermi kép- és hangrögzítési rendszerének a bővítéséről határozott.
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2018. szeptemberéig a bíróságokon 72 tárgyalótermet szereltek fel távmeghallgatásra, valamint tárgyalótermi kép- és hangrögzítésre alkalmas eszközökkel. A korábbi fejlesztésnek köszönhetően minden törvényszéken és
székhelyi járásbíróságon működőképes távmeghallgatási rendszer került kiépítésre.
Az új technológia biztosította a bírósági tárgyalótermek távmeghallgatásra alkalmas összekötését
y más bíróságokkal,
y belföldi társszervekkel (büntetés-végrehajtási intézetek, bevándorlási hivatalok, kormányhivatalok, járási hivatalok),
y nemzetközi igazságügyi szervekkel.
A projekt megvalósítását támogató technikai szolgáltatások fejlesztése is
megvalósult. Ennek is köszönhetően a bíróságok folyamatosan emelkedő
számú meghallgatást foganatosítottak az eltérő földrajzi helyszíneken tartózkodó személyek összekötésével.
Az OBH elnöke által 2018. évben alapított újabb belső projekt kiemelt
célja az volt, hogy minden bíróságon legalább egy darab távmeghallgatásra alkalmas tárgyalóterem kerüljön kialakításra, mely a már elkészült és
korábban élesített, 72 bírósági tárgyalótermet felölelő rendszerrel kompatibilis.
A Via Video Projekt keretében 2019. év végéig 112 bírósági tárgyalóteremben kerül telepítésre a Via Video rendszer. A bővítést a távmeghallgatások számának hónapról hónapra történő dinamikus növekedése, a bírák
általi egyre gyakoribb alkalmazása is indokolta. A 2019 januárjában történt
153 alkalomhoz képest 2019. júniusban már 567 alkalommal tartottak távmeghallgatást a Via Video technikát igénybe véve a bíróságokon.

Távmeghallgatások száma 2019. I. félévében
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A projektben megfogalmazásra került, hogy a távmeghallgatás során készült kép- és hangfelvételeket érintően további cél egy ún. annotáló szoftver
fejlesztése, melynek segítségével a felvételek, különböző szempontok alapján kereshetővé válnak. A szoftver segítségével a felvétel készítése során,
illetőleg utólag különböző feljegyzések helyezhetők el, amelyekhez megjegyzések fűzhetők. Az adott időponthoz rögzített megjegyzések szerkeszthetők,
kibővíthetők, törölhetők. A megjegyzések lehetővé teszik, hogy a felvételek
akár a beszélő személye, akár egyes eljárási szakaszok kezdete szerint kereshetők legyenek.
A belső projekt keretében a helyszínek számának bővítésén túl a videófelvételek készítéséhez hozzá nem járuló résztvevő személyek képének, hangjának a torzítása is szükségszerűen elvégzendő feladat, ahogy a megnövekedett forgalmat bonyolító technikai szolgáltatások specifikálása és a fejlesztési
irány meghatározása is. Az OBH a bírósági felvételek tárolására szolgáló saját
tárhely és a központi tárhelyen lévő felvételek elérhetőségének a biztosítását
is célul tűzte ki.
A Via Video rendszer országos szintű kiépítését követő bővítésének és a
technológia használata gyakoribbá válásának egyik legfontosabb előnye az
ügyfelek bíróság előtti megjelenésével járó idő és költségek csökkentése.
A jelenlegi rendszer működése alapján kijelenthető, hogy hosszútávon hathatósan hozzájárulhat a rendszer bővítése a bírósági eljárások időszerűségi
mutatóinak javulásához, az eljárások transzparenciájának növekedéséhez.
Mindezeken túl a fogvatartottak szállításával járó biztonsági kockázatok
nagymértékben csökkenthetők, a védelemben részesítendő személyek
biztonsága garantálható. A Via Video Projekt révén a jelenlegi rendszer alkalmazásának kiterjesztésével megvalósulhat a tértől és időtől független
ítélkezés, amit a külföldi helyszíneken lévő Via Video rendszerekhez kapcsolódások emelkedő száma is erősít.
4.2.2. A bírósági igazgatás további elektronizálása
(Digitális Bíróság Projekt)
A gyorsabb és hatékonyabb bírósági ügyintézés a fő célkitűzése a Digitális
Bíróság Projektnek.
A Digitális Bíróság Projekt főbb fejlesztési területei:
y a bírósági határozatok közzétételének és anonimizálásának fejlesztése,
y a bírósági eljárások iratainak elektronizálása (E-akta létrehozása) és a
bírósági periratok elektronikus betekintésének biztosítása,
y az elektronikusan elérhető közhiteles nyilvántartások bírósági informatikai rendszerekkel való online összekapcsolása.
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A fejlesztések eredményeként
y a bírósági határozatok keresése könnyebb és gyorsabb lesz,
y a bírósági ügyek irataihoz való hozzáférés online, 0-24 órában, tértől és
időtől függetlenül lehetővé válik,
y a bíróság adatszolgáltatást kérhet a közhiteles nyilvántartásokban szereplő adatokról, így minimalizálható az ügyfelektől bekérendő adatok
köre és a bírósági eljárások gyorsabban lezárulhatnak.
A projekt az Európai Unió támogatásával a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2017. május 2. és 2019. december 31. között.
4.2.3. A beszédfelismerő és -leíró szoftverek
A beszámolással érintett időszakban az ország bíróságain 884 db beszédleírót használtak. A beszédleíró eszközök vonatkozásában továbbra is a Zalaegerszegi Törvényszék látott el országos koordinátori feladatokat.
2019. I. félévében további jelentős emelkedés tapasztalható a használati
idő tekintetében, melynek eredményeként 2,5-szeresére nőtt a profi (10 óra
feletti használati idő) és kétszeresére a haladó (1-10 óra közötti használati idő)
felhasználók száma.
A felhasználók kérdéseinek, észrevételeinek, esetleges hibabejelentéseinek kezelését egy saját fejlesztésű Helpdesk rendszer látja el.
A jogász és informatikus kapcsolattartókból álló hálózat változatlanul helyben segíti az eszközök használatát. Szakmai tudásukat rendszeresen megrendezett workshopokon bővítik. 2019. február 19. napján az informatikusok,
2019. június 11. napján a jogász kapcsolattartók workshopja került megrendezésre a Magyar Igazságügyi Akadémián.
2019. június 3-5. napján az OBH a „Bíróságok a digitális univerzumban”
címet viselő nyílt napon több száz társhatósági résztvevőt vezetett be a bíróságon alkalmazott elektronikus vívmányok világába. Ennek keretében a jelenlévők először egy tájékoztatóval egybekötött bemutatón vehettek részt, majd
maguk is kipróbálhatták a beszédleíró eszközöket is.

5. Országos Programok
5.1. Állandó programok
5.1.1. Bírósági közvetítés
A magyar bíróságokon 2012 óta igénybe vehető bírósági közvetítés a polgári
peres és nemperes eljárásokban, valamint a közigazgatási perekhez kapcso19

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA – 2019. I. FÉLÉV

lódóan az ügyfél-elégedettség és az időszerűség növelésének eredményes
eszköze lehet.
2019. I. félévében összesen 632 bírósági közvetítői ügy fejeződött be, melyekből 402-ben folytatták le a felek a bírósági közvetítői eljárást, és 206 esetben megállapodást is kötöttek.
Bírósági közvetítői kijelölést a beszámolási időszakban 11 titkár és 17 bíró
kapott az OBH elnökétől, így 2019. június 30. napján az országban – a kijelölések megszűnésére való figyelemmel – 93 bíró és 88 bírósági titkár rendelkezett bírósági közvetítői kijelöléssel.
5.1.2. Tanúgondozás és áldozatvédelem
A tanúgondozás célja, hogy a tanúként idézett személyek számára megfelelő
tájékoztatást adjanak jogaikról és kötelezettségeikről. Ezért a bíróságok több
helyen kijelöltek olyan munkatársakat, akikkel az ügyfelek a felmerülő kérdéseiket egyeztethetik.
2019 első felében hazánkban 265 tanúgondozó működött közre a tanúként
idézett ügyfelek kérdéseinek megválaszolásában.
A bíróságok lehetőséget teremtettek arra is, hogy a tanú, amennyiben
igényt fogalmaz meg erre vonatkozóan, a meghallgatását megelőzően a vádlottól, az eljárás más szereplőjétől elkülönítetten várakozhasson. Több bíróságon erre a célra külön helyiséget, ún. tanúszobát alakítottak ki. 2019. I.
félévében mindösszesen 85 külön helyiség állt az ügyfelek rendelkezésére.
2019 első felében Magyarország bíróságaira 7965 tanúgondozói megkeresés érkezett.
A bűncselekmények és szabálysértések áldozatait a legtöbb esetben tanúként hallgatjuk meg az eljárásokban, így 2015-től a tanúgondozás országos
program kiegészült az áldozatvédelem témájával.
A sikeres áldozatvédelem egyik záloga az a tájékoztatási háló lehet, amelyben dolgozóink az áldozatokat a megfelelő hatósághoz irányíthatják, hiszen
az ügyfelek így kaphatják meg a számukra megfelelő, igényeikhez igazodó
segítséget, szolgáltatást. Mindezek miatt fontos szerepet kap az áldozatvédelem területén a társhatóságokkal történő magas színvonalú párbeszéd.
Az OBH 2019 februárjában hagyományteremtő szándékkal nagysikerű tudományos konferenciát rendezett az áldozatvédelem témájában a társszervek
közreműködésével, majd tavasszal ismét megrendezte az országos konferenciáját a tanúgondozás és áldozatvédelem programhoz kapcsolódóan.
5.1.3. Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás
A Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás országos program célja egy olyan
igazságszolgáltatási rendszer biztosítása, amely a lehető legmagasabb szin20
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ten biztosítja a gyermekek jogainak tiszteletben tartását és hatékony érvényesítését az igazságszolgáltatásban. A Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás
Munkacsoport célul tűzte ki a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének
feltérképezését a törvényszékeken. A munkacsoport ennek érdekében formanyomtatványt dolgozott ki, melyet a gyermekközpontú igazságszolgáltatás helyi koordinátorai töltöttek ki, az adatok feldolgozása 2019 első felében
folyamatban van. A jelzőrendszer működéséről, az ezzel kapcsolatos törvényszéki gyakorlatokról 2019. II. félévében készül összefoglaló.
2019. márciusában elkészült a pártfogó felügyelet magatartási szabályainak tárháza, amelynek fő célja a fiatalkorúak ügyeit tárgyaló büntető bírák
munkájának segítése. A tárház tartalmazza az általános és a külön magatartási szabályokat, továbbá azokat csoportosítja a kötelezettség előírása és az
elkövetett bűncselekmények szerint.
A Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Munkacsoport a Családjog a fókuszban elnevezésű program keretében megkezdte az ügyfelek bírósághoz
való hozzáférésének megkönnyítése érdekében ügyféltájékoztatók kidolgozását a házassági bontóper, a szülői felügyeleti jogok gyakorlása és a gyermektartásdíj megállapítása iránt indított perek vonatkozásában. Ugyanezen program keretében a munkacsoport tagok a családjogi bírák segítése érdekében
megkezdték a hosszabb pertartamú élettársi és házassági közös vagyon megosztása iránti perek perprotokolljának kidolgozását is. A jogalkalmazókat ezen
túlmenően képzések szervezésével is igyekszünk támogatni.
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A bírósági szervezet emberi erőforrásai
1. A bírósági szervezet vezetői
1.1. A bírósági vezetők száma
A bírósági szervezetben dolgozó 3000 bíró és több, mint 8000 igazságügyi
alkalmazott munkáját 2019. június 30-án az engedélyezett létszámot alapul
véve összesen 763 vezető irányítja. Közülük 123 fő tartozik az OBH elnöke
kinevezési jogkörébe. A legtöbb vezető a törvényszékeken dolgozik (551 fő).
A Kúria elnöke összesen 38 vezetőt nevez ki, míg az ítélőtáblai elnökök 51
vezetőt neveznek ki.

1.2. Vezetői változások
Az OBH elnökének kinevezési jogkörébe tartozó vezetői státuszok betöltése érdekében a pályázatok kiírása és elbírálása folyamatosan zajlott 2019.
I. félévében is. Ebben az időszakban 18 vezetői pályázat kiírására került
sor, melyből 15 elbírálást is nyert. 2018-ról 8 pályázati folyamat húzódott
át, így 2019. I. félévében összesen 23 vezetői álláshely sorsáról született
döntés.
16 pályázat eredményeként hatéves kinevezést nyert el 2 törvényszéki
elnök, 3 törvényszéki elnökhelyettes és 11 kollégiumvezető. Az OBH elnöke 2 pályázatot eredménytelenné kellett nyilvánítson, mert a pályázati
kiírásra nem érkezett pályázat vagy a benyújtott pályázatot visszavonták.
Eredménytelenné nyilvánította továbbá az OBH elnöke azt a 3 pályázatot,
ahol a pályázók nem nyerték el a véleményező testület többségi támogatását. 2 pályázat esetében az OBH elnöke a törvényben biztosított mérlegelési jogával élt, s a véleményező testület támogatása ellenére a pályázatokat eredménytelenné nyilvánította. Az eredménytelen pályázatok közül
5 vezetői tisztség egy évre szóló vezetői megbízással került betöltésre.
1 esetben hat hónapos megbízásra került sor, illetve egy másik esetben
a bíróság elnöke által igazgatási feladatokkal megbízott bírák segítik az
irányító munkát.
A pályázati eljárásokban ebben az időszakban is érvényesült a nyilvánosság és az átláthatóság. A pályázatokról hozott OBH elnöki döntések határo22
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zati formában közzétételre kerülnek, s e határozatokban a döntés jogi alapja nevesítésre kerül. A pályázati meghallgatási jegyzőkönyvek a törvénynek
megfelelően közzétételre kerülnek a bíróságok központi honlapján, sőt az
eredményes pályázatok esetén – a pályázók hozzájárulásával – ugyanitt a
pályaművek is megismerhetőek.
2019. június 30-án az OBH elnökének kinevezési jogkörébe tartozó 123
vezetői álláshelyből 105 álláshely – 96 kinevezéssel és 9 megbízással – volt
betöltött. 2 vezetői álláshelyre vonatkozó pályázat elbírálására nem került sor
a beszámolási időszakban. A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumoknál 9 üres vezetői álláshely pályázati kiírására nem kerülhetett sor a
közigazgatási bíróságok felállításával kapcsolatos törvényi tilalom miatt. Az
ítélőtáblákon és törvényszékeken 5 elnökhelyettesi tisztség betöltetlen, mert
amíg az elnöki tisztség megbízással betöltött, nem célszerű az elnökhelyettesi tisztséget kinevezéssel betölteni. Egy elnöki tisztség esetében a pályázat
kiírására a korábbi pályázó által indított jogi eljárás miatt nem kerülhetett sor,
de az elnöki feladatok ellátása megbízással biztosított. Egy további elnöki
álláshely a megüresedés óta eltelt rövid időre tekintettel nem került még pályáztatásra ebben az időszakban, de a vezetői feladatokat a kinevezett elnökhelyettes ellátja.

2. A bírósági szervezetben foglalkoztatottak
A bírósági szervezetrendszerben jelenleg több mint 11 700 fő dolgozik, a létszám megoszlása 2019. június 30-án a következők szerint alakult:
Létszámadatok
Engedélyezett
Bíróságok Kúria OBH

Tényleges
Össz.

Bíróságok

Kúria

OBH

Össz.

Bíró

2884

92

54*

3030

2809

82

50

2941

Bírósági
titkár

888

14

26

928

869

17

17

903

Bírósági
fogalmazó

254

0

5

259

240

0

4

244

Igazságügyi
alkalmazott**

7088

220

260

7568

7233

199

260

7692

11 114

326

345

11 785

11 151

298

331

11 780

Összesen

*Az OBH engedélyezett létszáma tartalmazza a határozott időre beosztott bírák
központi kezelésbe vont álláshelyeinek számát is (22 db).
** Bírósági titkár és fogalmazó nélkül
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3. Változások a bírói karban
3.1. Pályázatok, kinevezések
2019. I. félévében az OBH elnöke 97 bírói álláspályázatot bírált el, melyekre összesen 400 pályázat érkezett. Az elbírált pályázatok eredményeként
az OBH elnöke 48 bíró kinevezésére tett javaslatot – ezek mindegyikét a
köztársasági elnök elfogadta –, 45 esetben pedig áthelyezésről döntött. A
pályázatok közül 4 eredménytelenné nyilvánítására került sor. Ebből eljárási
szabálysértés miatt 1, eljárási szabálysértés, valamint az indokolási kötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt 1, az indokolási kötelezettség nem
teljesítése miatt 1, a pályázat kiírását követően felmerült körülmény miatt,
amelynek eredményeként az álláshelyet a törvény alapján pályázat kiírása nélkül szükséges betölteni, további 1 pályázat lett eredménytelen. A 48
újonnan kinevezett bíró közül a pályázat benyújtását megelőzően valamen�nyien bírósági titkárként dolgoztak. A 45 áthelyezésre kerülő bíró közül 30
bíró magasabb bírósági szinten folytatja az ítélkező tevékenységét.
Az OBH elnöke az általa elbírált 97 eredményes álláspályázat mindegyikében a bírói tanácsok rangsorának megfelelően hozta meg döntését.

3.2. Szolgálati viszony megszűnések
2019. I. félévében összesen 40 bíró szolgálati viszonya szűnt meg. Ezen belül
y a felső korhatárt elérte:10 fő,
y a 40 év szolgálati idő elérésére és az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel nyugállományba helyezését kérte: 20 fő,
y lemondott: 6 fő,
y egészségügyi alkalmatlanság miatt mondott le: 3 fő.
y vagyonnyilatkozat visszavonása miatti jogviszony megszűnés: 1 fő.

3.3. Kijelölések
A bírák kijelölésére egy adott ügyszak speciális jellegére figyelemmel, vagy
egy ügyszakon belül olyan ügyek ellátása érdekében kerül sor, amelyek speciális ismeretek, vagy képesítés meglétét feltételezik, avagy törvény rendelkezése értelmében az adott ügyben csak erre kijelölt bíró járhat el. A Bjt. 30.§-a
rendelkezik az OBH elnöke általi kijelölésekről, míg a Be. 207.§ (1) bekezdése
alapján a nyomozási bírót és a Bvtv. 47.§-a alapján büntetés-végrehajtási
ügyekben eljáró bírót a törvényszék elnöke jelöli ki.
24
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Az Alaptörvény 27. cikk (3) bekezdése szerint törvény által meghatározott
ügyekben, egyesbíró hatáskörében bírósági titkár is eljárhat. Az Iasz. 41/A. §
(1) bekezdése értelmében a törvényszék elnöke jelöli ki a törvény által meghatározott ügyben egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárokat.
2019-ben sor került egyesbíró hatáskörében eljárásra jogosult bírósági titkárrá történő kijelölésekre szabálysértési, büntető, polgári (gazdasági), büntetés-végrehajtási ügyekben, valamint a pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésével kapcsolatos ügyekben is.
A törvényszéki elnökök javaslatára 2019. I. félévében az OBH elnöke:
y 17 bírót jelölt ki a fiatalkorúak büntető ügyében ítélkező bíróvá,
y 6 bírót jelölt ki közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá,
y 9 bíró közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bírói kijelölését
megszüntette,
y 17 bírót és 11 bírósági titkárt jelölt ki bírósági közvetítővé, továbbá
y 1 bírósági titkár bírósági közvetítői kijelölését szüntette meg.

3.4. Kirendelések
2019. I. félévére a törvényszéki elnökök 300 bíró kirendeléséről határoztak. A
kirendelés lehetőségével leginkább az ügyforgalmi szempontból kedvezőtlenebb helyzetben lévő törvényszékek elnökei élnek.
2019. I. félévére az OBH elnöke – a bírósági elnökök kezdeményezésére és a
bírók hozzájárulásával – 78 bíró kirendeléséről határozott, közülük:
y 9 bírót a Kúriára különböző bíróságokról,
y 1 bírót a Kúriáról törvényszékre,
y 7 bírót ítélőtábláról másik ítélőtáblára,
y 16 bírót törvényszékről ítélőtáblára,
y 9 bírót az ítélőtábláról törvényszékre rendelt ki, míg
y 36 bírót rendelt ki egyik törvényszék illetékességi területéről egy másik
törvényszékre.

3.5. Címviselés, címadományozás
2019. I. félévében 19 fő kapott címzetes bírói címet hivatalból, a tényleges
bírói gyakorlattal eltöltött 20 év után.
Figyelemmel az időközbeni jogviszony megszűnésekre is 2019. június 30án összesen 705 bíró viselt címzetes bírói címet a szervezetben.
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4. A bírói kar összetétele
4.1. Nemek szerinti megoszlás
Össz-szervezeti szinten nem változott az előző évekhez képest a női és férfi
bírák aránya. A női bírák száma 2022 fő (69%), a férfi bírák száma pedig 919
fő (31%) volt.

4.2. Szakmai gyakorlat szerinti megoszlás
2019. június 30-án a bírói gyakorlati idő az alábbiak szerint alakult:
y 0-3 év gyakorlattal rendelkező bírák száma 398 fő,
y 4-10 év gyakorlattal rendelkező bírák száma 551 fő,
y 11-20 év gyakorlattal rendelkező bírák száma 841 fő,
y 21-30 év gyakorlattal rendelkező bírák száma 893 fő,
y 31 év feletti gyakorlattal rendelkező bírák száma 258 fő volt.

Gyakorlati idő/férfi-női létszámarány
800
600

286

400

112

200
0

202

0–3 év
férfi

561

349

4–10 év
nő

280

659

234

167
91

11–20 év

21–30 év

31 év felett

4.3. Többletképzettség
2019. június 30. napján összesen 180 bíró rendelkezett másoddiplomával és
27 bíró PhD fokozattal. A 2018. június 30-ai állapothoz képest 7,3 %-kal nőtt
a szakjogászi végzettséggel rendelkező bírák száma, 2019. június 30. napján
864 bíró rendelkezett összesen 990 szakjogászi végzettséggel.
26
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4.4. Nyelvvizsga
2019. június 30-án 1713 fő rendelkezett nyelvvizsgával, közülük 712 bírónak
van 2 vagy több nyelvvizsgája.

Nyelvvizsgák egyes nyelvek közötti megoszlási aránya

8% orosz
6% francia
8% egyéb

31%

német

46%
angol

5. Emberi erőforrások elosztása
5.1. Létszámváltozások, létszámelvek
2019. I. félévében a bírósági ügyteher kiegyenlítése érdekében bírói és ahhoz
kapcsolódóan igazságügyi alkalmazotti álláshelyek rendszeresítése történt a
Fővárosi Törvényszéken, a Budapest Környéki Törvényszéken és a Fővárosi
Ítélőtáblán, míg ugyanezen okból bírói és ahhoz kapcsolódóan igazságügyi
alkalmazotti álláshelyek megszüntetésére került sor a Miskolci Törvényszéken és a Zalaegerszegi Törvényszéken.

5.2. A bírói álláspályázatok elbírálási folyamata
Az OBH elnökének kiemelt feladata, a stratégiai célkitűzéseivel is összhangban, hogy őrködjön a bírói álláspályázatok elbírálási folyamatában a nyilvánosság, az átláthatóság, az esélyegyenlőség, az egységesség, a kiszámíthatóság, a következetesség és az objektivitás követelményének érvényesülése
felett. Ezúton lehetséges annak a törvényi követelménynek a megvalósulása,
hogy a bírói álláshelyet a legalkalmasabb jelölt nyerje el.
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Annak érdekében, hogy a bírói pálya iránt érdeklődők minél szélesebb körű
tájékoztatást kapjanak, a megújult birosag.hu oldalon kialakított „pályázatok”
aloldalon megtalálható a bírói pályázati adatokat 2012-től kezdődően bemutató kiadvány – amely közérthető formában tartalmaz hasznos információkat
a bírói kinevezés folyamatáról is –, valamint annak kapcsolódó anyagai, így
egyebek mellett az OBH elnökének tájékoztatója a bírói pályázatok elbírálása
során 2019. június 30-ig folytatott gyakorlatáról.

6. Bírósági életpálya
Az életpálya amellett, hogy megtartó erővel bír és megbecsülést nyújt a bírósági szervezetben dolgozók számára, vonzóvá teszi a bírói és igazságügyi
alkalmazotti hivatást.
Az Országos Bírósági Hivatal a bírósági életpálya részeként kiemelt figyelmet fordít a szakmai előmenetel lehetőségének és a tudás gyarapításának biztosítására, a teljesítmények elismerésére, a bírák és igazságügyi alkalmazottak
szociális (egészségügyi) ellátására, a munkakörülmények javítására, valamint a
karrier és a család közötti minél teljesebb összhang megteremtésére.
Fentieken túl kiemelten fontos a bírák illetményének, valamint a bírósági
szervezetben dolgozók illetményen felül adható juttatásainak rendezése.
2019. évben folytatódtak a bírói illetményrendszer átalakításáról, valamint
az illetményen felüli egyéb juttatásokról szóló egyeztetések.
2019. január 23-án az OBH kerekasztal-beszélgetést szervezett az ítélőtáblák és törvényszékek elnökei, a BDSZ elnöke, a korábbi OBT tagjai és
jelenlegi OBT tagok részvételével.
A 2019. március 20-án megtartott szakértői egyeztetésen a Legfőbb
Ügyészség képviselői támogatásukról biztosították az OBH-t a bírói illetményrendszer átalakítása érdekében benyújtott törvénymódosító javaslat tekintetében.
2019. I. félévében 5 alkalommal került sor egyeztetésre a kormányzati szervekkel a bírói illetményrendszer reformjáról.
Az illetményreformmal párhuzamosan a bírósági életpálya megvalósításának
szándékát fejezi ki az OBH elnöke által 2016-ban elindított Megtartó Program.
2019-ben a Megtartó Program elemeinek száma az előző évi 12-ről 18-ra
emelkedett. A 18 elemből 6 egészségmegőrző, illetve családbarát juttatás,
4 többlettudást támogató és elismerő elem, 4 elem a kiváló munkavégzés,
a többlettevékenység, valamint a szolgálati idő elismerésére szolgál, 4 elem
pedig a bírák és az igazságügyi alkalmazottak jólétét növelő támogatás, illetve juttatás.
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2019. I. félévében új elemként került bevezetésre a bölcsődei-, és óvodai
támogatás, a sportolás, és a sportnapok támogatása, az állatkerti belépők
biztosítása, valamint a munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítésének és a távolsági bérlet támogatásának megemelése. Ezen túlmenően a
jogosultsági feltételek megváltoztatása – az előző három évhez képest – az
iskolakezdési támogatásra jogosult bírák és igazságügyi alkalmazottak körének bővülését eredményezte.
A többlettudás megszerzésének támogatásaként bevezetésre került a három pillérre (Universitas, Lingua, Mundus) épülő Werbőczy Ösztöndíj Program.
Annak érdekében, hogy az igazságügyi alkalmazottak kiváló teljesítményének
elismerése az illetményükben is megmutatkozhasson, biztosításra került a teljesítményértékeléshez kapcsolódó illetményemelkedés pénzügyi fedezete.
A Megtartó Program elemei és azok mértéke 2019. I. félévében is az OBH és a
bíróságok felelős és hatékony gazdálkodásának köszönhetően keletkezett költségvetési megtakarítások ismeretében kerültek meghatározásra és biztosításra.
A program elemeinek, azok mértékének és a jogosultak körének, a juttatás
szempontrendszerének meghatározására 2019. I. félévében is az érdekképviseleti szervek bevonásával került sor.
A Megtartó Program elemeire jogosultak köre valamennyi bíróságra és dolgozóra egységes, objektív szempontok alapján került megállapításra.
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Tárgyi feltételek
1. A bírósági szervezet működését biztosító épületek
1.1. Bírósági ingatlanok
1.1.1. Épületállomány
A bírósági szervezet kezelésében 2019. június végén
y összesen 185 db,
y 462 220 m2 nettó alapterületű ingatlan volt, amelyek közül ténylegesen 154
épület szolgált ítélkezési célokat.
A 113 városban található 185 ingatlan műszaki állapotának figyelemmel
kísérése, fenntartási, karbantartási, felújítási munkáinak jó gazda módjára
történő kezelése, a bírósági szervezetben dolgozók XXI. századi, az ítélkezés minőségét szolgáló munkakörülményeinek biztosítása, az OBH kiemelt,
rendkívüli forrásokat igénylő feladata.
A rendelkezésre álló forrásokat az OBH minden évben – a rövid és középtávú terveivel összhangban – a Wagner Gyula Terv és a Jablonszky Ferenc Pályázat keretében használja fel. Az előzetesen jóváhagyott beruházási
terv szerint a Wagner Gyula Tervben – az igényfelmérések alapján tervezett
fejlesztések közül – az egyszerűbb munkákat a bírósági szervezetek, a bonyolultabb, több évre áthúzódó fejlesztéseket az OBH saját beruházásként
valósítja meg. A Jablonszky Ferenc pályázati rendszerben pedig központilag
meghatározott célok, épületfejlesztések megvalósításához biztosít pályázati
forrást az OBH.

1.2. Kiemelt projektek, fejlesztések
1.2.1. Kúria projekt – Kossuth téri Igazságügyi Palota
A Kormány által 2016-ban nevesített Steindl Imre Program eredményeként
teljes körűen megvalósulhat a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér és környezete történetileg hiteles helyreállítása és a teret övező valamennyi épület
és a térhez kapcsolódó közterületek felújítása.
Jelen projekt célja, hogy a Programhoz kapcsolódóan – együttműködve az
annak megvalósításával megbízott Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.-vel –
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megtörténjen a Kúria átköltözésének előkészítése a Kossuth Téri Igazságügyi
Palotába.
A tervezés során az érintett felek a művészeti és műemléki értékek megőrzése és a mai kor igényeinek összehangolására helyezik a hangsúlyt. Az
Igazságügyi Palota épületének tervezési feladatai összevonásra kerülnek az
Agrárminisztérium átalakításának tervezési feladataival, melyekre vonatkozó
építési engedélyezési tervdokumentációk várhatóan 2020. szeptemberére
készülnek el.
1.2.2. BKT székház épületfejlesztési projekt
A Kormány az 1785/2015. (X.30.) Korm. határozattal intézkedett a Budapest Környéki Törvényszék (BKT) elhelyezéséről a Budapest, XIV. kerület,
Hungária körút 179-187. sz. alatt található irodaházban. Az ingatlan állam
javára történő megvétele és 2016. márciusi birtokba vétele után az OBH a
BKT-val együttműködve elkészítette a beruházás tervezési programját. Az
OBH a feladat koordinálására 2017-ben belső projektszervezetet hozott
létre.
Az MNV Zrt. 2017 elején a Fővárosi Törvényszék szervezeti egységei számára is elhelyezést biztosító program véglegesítése után megkezdte az épület terveztetésének előkészítését. A kiviteli tervek 2018. második negyedévében elkészültek.
Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi
CXXXVIII. törvény, valamint az állami magasépítési beruházásokról szóló
299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a kormányzati beruházások megvalósítási feladatait 2019. január 1-jétől a Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) látja el.
A beruházás kivitelezőjének kiválasztására a BMSK Zrt. feltételes közbeszerzési eljárást írt ki. A beszerzési eljárás sikeres lezárása, valamint a beruházás fedezetének rendelkezésre állása esetén a kivitelezési munkálatok
2019 őszén kezdődhetnek meg. Az irodaház felújítása, valamint átalakítása 2
évet vesz igénybe.
1.2.4. Szegedi Törvényszék, Szegedi Járásbíróság
y Címe: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4.
y Érintett dolgozói létszám: 293 fő
y Jelenlegi alapterület: 9 200 m2
y Tervezett alapterület: 13 000 m2
y Becsült bekerülési költség: 16,645 milliárd forint, az ügyészséggel megosztott költségviseléssel
y Tervezés lezárása: 2019. év vége
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y Közbeszerzési eljárás lefolytatása fedezet rendelkezésre állása esetén:
2020. év közepéig
y Tervezett átadás: 2023. év közepe
y Folyamatban van a bíróság bérelt épületben történő ideiglenes elhelyezése.
1.2.5. „KEHOP-5.2.2. – Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései és megújuló energiaforrás hasznosítása” Európai Uniós
pályázat
Az Európai Unió által finanszírozott Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) két projektje keretében összesen 1,7 milliárd forint
értékben korszerűsödhet több bírósági épület. A projektek megvalósítására
az OBH Konzorciumi Együttműködési Megállapodást írt alá a konzorciumvezetőként kijelölt Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.-vel.
A Pécsi Törvényszék és a Pécsi Ítélőtábla épületének energetikai fejlesztése 300 millió forint, a további 1,4 milliárd forint terhére első körben a Komlói
és a Bajai Járásbíróság épületeinek teljes körű energetikai fejlesztése történik
meg. A pécsi épület fejlesztésére vonatkozó támogatási szerződés 2017 áprilisában, a bajai és komlói épület fejlesztésére vonatkozó pedig 2017 júliusában került aláírásra.
A Pécsi Törvényszék és Ítélőtábla tervezésének beszerzési eljárása 2017.
év végén zárult le. A kiviteli tervek 2018 júliusában készültek el, mely alapján
megindításra került a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.
Az eljárás lefolytatása után a kivitelezői szerződés 2019 márciusában került
aláírásra. A kivitelezési munkálatok befejezése 2019. ősz végére várható.
A bajai és komlói épületek vonatkozásában a kiviteli tervek 2018 augusztusában, valamint 2018 novemberében készültek el. A kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása után a kivitelezői szerződéskötésre 2019. év végéig kerülhet sor.

1.3. Felújítások, építkezések, beruházások
1.3.1. Gödöllői Járásbíróság
y Címe: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 6.
y Érintett dolgozói létszám: 65 fő, ebből bíró 17 fő
y Jelenlegi alapterület: 1 592 m2
y Tervezett alapterület: 2 755 m2
y Becsült bekerülési költség: 1,5 milliárd forint, az ügyészséggel megosztott
költségviseléssel.
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y Kivitelezés megkezdése: 2017. I. félév
y Tervezett befejezés: 2020. év vége
y A bíróság ideiglenesen a Szent István Egyetem épületében működik.
1.3.2. Érdi Járásbíróság
y Az új járásbírósági szervezet 2019. január 1-jével állt fel.
y Tervezett alapterület: 2 990 m2
y Becsült bekerülési költség: 4 milliárd forint, az ügyészséggel megosztott
költségviseléssel.
y Az összetett projekt koordinálására az OBH belső projektszervezetet hozott
létre.
y Kivitelezési munkálatok tervezett megkezdése: 2019. III. negyedév
y Tervezett átadás: 2021. I. negyedév
y Az új épület elkészültéig a bíróság ideiglenes épületben került elhelyezésre.
1.3.3. Ráckevei Járásbíróság
y Címe: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 25.
y Érintett dolgozói létszám: 24 fő, ebből bíró 5 fő.
y Tervezet alapterület: 490 m2
y Becsült bekerülési költség: 300 millió forint
y Az OBH és Ráckeve együttműködési megállapodása értelmében a város
térítésmentesen biztosított telket az új épület számára.
y A Kormány a projekt megvalósítására 169 millió forint címzett támogatást
biztosított Ráckeve városának, a beruházás lebonyolítását az önkormányzat végzi a címzett támogatás terhére.
y A beruházást a Ráckevei Önkormányzat folytatja le. Az épület bútorozásának és biztonságtechnikai rendszerének költségeit az OBH finanszírozza.
y Tervezett átadás: 2020. IV. negyedév.
1.3.4. Szarvasi Járásbíróság
y Címe: 5540 Szarvas, Deák Ferenc u. 1.
y Érintett dolgozói létszám: 20 fő, ebből 4 fő bíró
y Jelenlegi alapterület: 1 158 m2
y Tervezett alapterület: 1 530 m2
y Becsült bekerülési költség: 1,5 milliárd forint
y Tervezett átadás: 2022. II. félév
1.3.5. Tapolcai Járásbíróság
y Címe: 8300 Tapolca, Köztársaság tér 4.
y Érintett dolgozói létszám: 22 fő, ebből bíró 4 fő
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y Jelenlegi alapterület: 767 m2
y Az ügyészséggel közösen használt épület.
y Tervezett alapterület: 1 100 m2
y Becsült bekerülési költség: 1,2 milliárd forint, az ügyészséggel megosztott
költségviseléssel
y Tervezett átadás: 2022. év vége
1.3.6. MIA-BALATON Projekt – balatonszemesi oktatási központ
y A régi épületek bontási munkálatai 2018. év májusában befejeződtek.
y A két telekre tervezett új létesítmények tervezett alapterülete
összesen: 2600 m2
y A teljes beruházás költsége: 4 milliárd forint
y Kivitelezési munkálatok tervezett kezdése: 2019. augusztus
y Tervezett átadás: 2021. január
1.3.7. Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
y Címe: 1035 Budapest, Miklós u. 2.
y Érintett dolgozói létszám: 126 fő, ebből 36 fő bíró
y Bérlemény alapterülete: 4700 m2
y Bérlemény átadása 2019 februárjában megtörtént
y Átadással egyidejűleg a harmadik egységes megjelenésű ügyfélközpont is
létrehozásra került.
y A bíróság végleges elhelyezési lehetőségeinek vizsgálata jelenleg folyamatban van.
1.3.8. Magyar Igazságügyi Akadémia „C” épületszárny
– belső átalakítás
y Címe: 1122 Budapest, Tóth Lőrinc u. 6.
y A MIA a központi képzések és az OBH protokoll rendezvényeinek szervezője és helyszíne, de emellett a magyar bírósági szervezetben folyó helyi és
regionális képzések koordinátora is.
y Az egyre növekvő számú oktatások helyigényének biztosítása érdekében az
épület „C” szárnyának belső átalakítása vált indokolttá, melynek eredményeként egy 70 fő befogadására alkalmas oktatóterem és oktatásszervezési irodák
kerülnek kialakításra. A beruházással párhuzamosan átalakításra kerülnek a telek dél-keleti végében lévő, használaton kívüli teniszpályák, melyekből multifunkcionális sportpálya, valamint szabadtéri közösségi tér kerül kialakításra.
y Kivitelezési munkálatok tervezett megkezdése: 2019. október
y Tervezett átadás: 2020. július
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1.3.9. Dunakeszi Járásbíróság – új épület építése
y Az Országos Bírósági Hivatal a Magyar Építész Kamarával együttműködve
2018. május 23-án építészeti tervpályázati felhívást tett közzé a Dunakeszi
Járásbíróság és Járási Ügyészség új épületének tervezésére. A pályázat
célja, hogy a beérkezett tervezői javaslatokból kiválasztott legkedvezőbb
építészeti megoldás alapján készüljön el az épület.
y A felhívásra 27 pályamű érkezett, melyeket egy 11 főből álló bíráló bizottság
értékelt, melyben az OBH Műszaki Főosztályának, a Budapest Környéki
Törvényszék Műszaki Főosztályának képviselői, a Dunakeszi Járásbíróság
elnöke, Dunakeszi Város főépítésze, valamint a Magyar Építész Kamara által delegált építészek vettek részt.
y A pályázat sikeres lezárása után az ünnepélyes eredményhirdetésre 2018.
október 26-án került sor.
y A beruházás lebonyolításának idejére a járásbíróság 2018. augusztus 7.
napjától ideiglenesen a 2120 Dunakeszi, Fő út 24. szám alatt található épületben folytatja munkáját.
y Tervezési folyamat lebonyolítása: 2020. IV. negyedév
y Tervezett átadás: 2022. év vége

1.4. Jablonszky Ferenc pályázati rendszer
A 2014-ben bevezetett belső pályázati rendszer célja a bíróságokon az ügyfelek közérzetének, valamint a dolgozók munkakörülményeinek javítása a felújítási
támogatások vonatkozásában kiírt pályázatokon elnyerhető összegek igénybevételével.
A pályázati rendszer megfelelő módon tárja fel a nagyobb léptékű fejlesztések mellett gyakran elsikkadó, ugyanakkor indokolt kisebb fejlesztési igényeket,
orvosolja a csak lokálisan, az épületek használói által számon tartott hiányosságokat.
1.4.1. Jablonszky Ferenc Pályázat 7.
2018 májusában épületenergetikai fejlesztések, valamint munkakörnyezet
témakörben került újabb tender kiírásra. Az intézmények összesen 192 db
pályázatot nyújtottak be, több mint 2500 millió forint értékben. Az OBH a
2018. évi beruházási terv részeként a 69 nyertes pályázat megvalósítására
összesen 532 millió forintot biztosított. A pályázatokban szereplő fejlesztések
többsége 2018 decemberéig befejeződött, míg a nagyobb léptékű munkálatok 2019. I. félévében kerültek lezárásra.
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2. Informatika
A bírósági informatika célja a XXI. századi bírósági koncepció támogatása: a
folyamatos modernizáció, a hatékonyabb, gyorsabb ügymenet és az eljárások egyszerűsítéséhez szükséges feltételek megteremtése.
Az ügyfelek egyre inkább az elektronikus eljárási formák, a tértől és időtől
független ügyintézési lehetőségek felé fordulnak, amely törekvéseket a bírósági szervezetrendszernek ki kell szolgálnia. Ezért biztosítani kell azoknak az
információknak az elektronikus elérhetőségét, melyek relevánsak számukra
általánosságban a bíróságok döntéseivel kapcsolatban, illetve – amennyiben
az érdeklődő egy konkrét ügyben érintett – az egyes ügyekkel kapcsolatos
dokumentumok és adatok rendelkezésre állását is elő kell segíteni.
A bírósági dolgozók részéről is jogos elvárás, hogy munkájukat korszerű,
hatékony és felhasználóbarát megoldások támogassák. Ez az elvárás mind
az ügyfelek, mind a bírósági munkatársak felől folyamatosan erősödik.

2.1. Infrastruktúra
Az elektronikus közszolgáltatások folyamatos továbbfejlesztésére vonatkozó
törvényalkotói szándéknak, illetve az ügyfelek részéről egyre szélesebb körben jelentkező, a modern kommunikációs megoldásokra vonatkozó felhasználói elvárásoknak történő megfelelés folyamatos informatikai infrastruktúrafejlesztést követel meg a bírósági szervezettől.
A már kialakított szolgáltatások magas színvonalú üzemeltetése és támogatása szintén kiemelt feladat.
2.1.1. Új eszközök
A bírósági informatikai rendszerben a gyors és hatékony munkavégzés támogatása érdekében 2019. I. félévében is folyamatosan zajlott a bíróság informatikai eszközállományának megújítása.
A korábbi évekhez hasonlóan az OBH Informatikai Főosztálya 2019. I. félévében is jelentős mennyiségű informatikai eszközt szerzett be. A dolgozók
munkáját 8000 db új monitor, 521 db új munkaállomás és 50 db új tablet
segíti. Ezen túl 1323 db új nyomtatóval és 94 db új szerverrel is bővült az
eszközállomány.
2.1.2. A bírósági informatikai hálózat fejlesztése
A hálózati aktív és passzív eszközök biztosítják a központi szerverek és az
egyes bíróságok, illetve – elektronikus ügyintézés esetén – az ügyfelek és
a bíróságok közötti kapcsolatot.
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A NISZ Zrt. által szolgáltatott alaphálózat kapacitását a korábbi 2 Gbit/s
sávszélességről 10 Gbit/s-re sikerült növelni, amely önmagában is érzékelhető javulást eredményezett a munkavégzés gördülékenységében.
Ahhoz, hogy a megnövekedett sávszélesség valamennyi előnyét élvezhesse a szervezet, 155 db új nagyteljesítményű aktív hálózati eszköz
(központi és bírósági switch-ek), valamint a forgalmat kiszolgálni képes
határvédelmi berendezések (tűzfalak, IPS) beszerzése és hálózatba építése történt meg.
2.1.3. Az országos rendszerek üzemeltetése
Országos szinten biztosítottuk a bírósági hálózat működését 2019. I. félévében is. Az ügyeket nyilvántartó lajstromprogram, a levelezés, a hálózaton lévő
tárhelyek, a nyomtatás vagy a vírusvédelem mind olyan szolgáltatások, melyeket a felhasználók napi szinten igénybe vesznek.
2.1.4. Távoli munkavégzés
Egyre több bírósági dolgozónak van lehetősége távolról belépni a hálózatba,
ami megkönnyíti a bíróságon kívüli munkavégzést. A távoli belépés lehetőséget ad a gyors beavatkozásra üzemzavarok esetén is.

2.2. Licencek és szoftverfejlesztés
2.2.1. Online ügyintézés
A hálózat zavartalan üzemeltetését megfelelő mennyiségű határvédelmi,
behatolásjelző, vírus- és spamszűrő licenc beszerzésével biztosította a
szervezet. A tárgyidőszakban 16 500 db vírusvédelmi licencet újítottunk
meg.
Az országos rendszerek üzembiztonságának növelése érdekében a
meglévő virtualizációs technológiák átalakítására került sor, melynek kapcsán a szükséges 168 db VMware szoftverlicenc és 166 db egy éves support került beszerzésre.
Egy új, hatékony irodai rendszer bevezetése érdekében jött létre az „Álomból valóság – XXI. századi ügyvitel” elnevezésű projekt, melynek keretében a
kijelölt felhasználóknak összesen 11 503 db „O365 MS office” irodai programcsomag lett aktiválva, amely felhasználóként tartalmazza 5 munkaállomásra
és 5 mobileszközre vonatkozóan az „O365 E3 office” csomag licenceit, a MS
Windows 10 Enterprise operációs rendszer telepítését és a legutolsó frissítéseit, valamint az on-premises Skype, SharePoint, Exchange és a biztonsági
csomagok licenceit.
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A projekt keretében a teljes rendszer működéséhez szükséges 120 darab
szerverlicenc beszerzése is megtörtént.
2.2.2. Az elektronikus iratforgalom bővítése
A bíróságok elektronikus iratforgalma az OBH rendszerén keresztül áramlik.
A beadványok elő-feldolgozásának és továbbításának gyorsasága e rendszer sebességén, áteresztő képességén múlik. Az elektronikus eljárások
körének kiszélesítésével együtt jelentősen emelkedett a bíróságokra online
érkező küldemények száma, mely nagymértékben hozzájárult az ügyfelek
elégedettségéhez és az elektronikus eljárásokba vetett bizalom növekedéséhez.
2.2.3. Alkalmazásfejlesztés
A „Digitális Bíróság” elnevezésű kiemelt projekt keretében a következő szoftveregységek készültek el:
y Ítélkezést Támogató Rendszer (ITR): biztosítja az elektronikus iratok,
illetve a teljes elektronikus akta elérhetőségét a bírósági dolgozók számára.
y Ügyfél Iratbetekintő Rendszer (ÜIR): biztosítja az elektronikus iratok, illetve a teljes elektronikus akta elérhetőségét az internetes felhasználók
számára (az egyes elektronikus aktákat csak az arra jogosult személyek
érhetik majd el).
y Lajstromirodai Iratbetekintő Rendszer (LIR): biztosítja az elektronikus
iratok, illetve a teljes elektronikus akta elérhetőségét a lajstromirodában megjelenő ügyfelek számára (az egyes elektronikus aktákat csak
az arra jogosult személyek érhetik majd el).
y Iratdigitalizáló Rendszer (IR): biztosítja a papír alapon érkezett iratok
digitalizálásához és tárolásához szükséges folyamatokat.
y Bírói Alkalmazás Könyvtár (BAK): segíti a bírósági dolgozókat az
egyes szoftveregységek közötti eligazodásban.

2.3. Emberi erőforrások
2.3.1. Létszám
Kiemelten fontos cél a szervezetben dolgozó munkatársak megfelelő képzése, és az új infokommunikációs technológiák, trendek iránti fogékonyság
növelése.
A bírósági szervezet informatikai feladatait az OBH Informatikai Főosztálya
és a bíróságok informatikusai látják el. A tárgyidőszak végén országosan 221
informatikus dolgozott, 18 fő az OBH-ban és 203 fő a bíróságokon.
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2.3.2. Képzés
Az „Álomból valóság – XXI. századi ügyvitel” elnevezésű projekt keretében a
rendszergazdák képzésén 27 intézményből összesen 68 fő vett részt, ahol az
Active Directory, az Exchange levelezőrendszer, a Skype for Business és a
Microsoft SCCM rendszer került bemutatásra.
A kulcsfelhasználók képzéssorozata 22 alkalomból állt – 2019. március 11.
és 2019. április 30. között. Ezeken 27 intézményből összesen 330 munkatárs
és 16 munkacsoporti tag vett részt.

3. A bírósági szervezet gazdálkodása
3.1. A Bíróságok fejezet 2019. évi költségvetése
Az igazságszolgáltatási tevékenységhez szükséges pénzügyi forrásokat a
mindenkori költségvetési törvényen keresztül egyrészt az Országgyűlés
biztosítja költségvetési támogatás formájában, másrészt a Bíróságok fejezet minimális saját bevétellel is rendelkezik. Az Országgyűlés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján
a Bíróságok fejezet költségvetését az alábbi keretszámokkal fogadta el:
2019. évi előirányzatok (millió forintban)
Támogatás

122 656,3

Bevétel

2 258,1

Kiadás

124 914,4
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A 2019. évi támogatási előirányzat az év közbeni egyes kormányrendeletek által biztosított többletek eredményeként az alábbiak szerint alakult 2019. évben:
2019. évi támogatási előirányzat változása tételenkénti bontásban
(millió forintban)
I. cím Bíróságok és II. cím Kúria
2019. évi eredeti támogatási előirányzat
2019. évi évközi többletek

117 932,7
2 892,7

ebből:
Minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2019.
évi többletkiadások támogatása a PM/5694-2/2019. számú levele alapján

57,5

1280/2019. (V.15.) Kormány határozat a 2019. évi honvédelmi
igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források
átcsoportosításáról

3,0

275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet a költségvetési szervek és az egyházi
jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról

43,8

1244/2019. (IV.30) Korm. határozat alapján a Központi
Maradványelszámolási Alap terhére a Be. módosításból felmerülő
költségek 2018. évi fedezet maradvány visszahagyása

2 788,4

2019. I. félévi módosított költségvetési támogatás

120 825,4

A táblázatban részletezett többletek közül
y a minimálbér és garantált bérminimum emelésre és
y a 2019. évi bérkompenzációra kapott többlet
elszámolási és visszafizetési kötelezettséggel került átcsoportosításra a fejezet költségvetésébe.
Az elszámolás határideje 2019. november hónapja.
A 2018 februárjában indult KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 „Digitális bíróság” projekt megvalósításához 2,7 milliárd forint összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosított az Európai Unió. A projekt 2019. december 31-én zárul.
A projekt költségvetésre gyakorolt hatása a 3.2. pontban kerül bemutatásra.

3.2. Saját bevételek
A 2019. évi bevételi eredeti előirányzat 2 258,1 millió forint. Az alábbi táblázat
a Bíróságok és a Kúria vonatkozásában mutatja be az intézményi bevételek I.
féléves teljesülésének alakulását 2018-2019. I. félévében.
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I. cím Bíróságok és II. cím Kúria
Bevételek és maradványok alakulása (millió forintban)
Kiemelt előirányzat megnevezése
Működési bevétel

2018. I. félév

2019. I. félév

928,7

567,8

Közhatalmi bevétel

1 554,8

1 532,5

Felhalmozási bevétel

1 014,1

447,0

Előző év előirányzatának maradvány
igénybevétele

8 027,6

19 235,2

– ebből – kötelezettségvállalással terhelt

8 023,2

12 522,6

4,3

6 712,6

11 525,2

21 782,5

– ebből – kötelezettségvállalással nem
terhelt
Mindösszesen

2019. I. félévében a működési bevételek 38,9%-kal, a felhalmozási bevételek 55,9%-kal alacsonyabb összegben, míg a közhatalmi bevételek azonos
szinten realizálódtak az előző év azonos időszakához képest.
y A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 „Digitális Bíróság” projekt megvalósításához
2018. I. félévében az Irányító Hatóság 433,6 millió forint előleget biztosított,
amely működési bevételként realizálódott. 2019. I. félévében az Irányító Hatóságtól – a kifizetési kérelmek alapján – beérkezett támogatás mindössze
19 millió forint.
y Az SH/9/2/2 Svájci Alap projekt 2018. I. félévében pénzügyileg lezárult. A
2018. I. félévében kapott támogatási összeg – amely felhalmozási bevételként jelenik meg – 78,2 millió forint. Ez 2019. évben már nem jelenik meg,
tekintettel arra, hogy a projekt 2018-ban lezárult.
A felhalmozási bevételek között jelenik meg a fejezeti kezelésű előirányzatok
előző évi maradványából az I. cím javára történő beruházások fedezetének átadása, amely 2018. I. félévében 886,1 millió forintban, 2019. azonos időszakában pedig mindössze 71,5 millió forintban realizálódott az I. cím bevételei
között.
A táblázatban látható kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegét az alábbiak indokolják:
y a Be. módosításból eredő többletköltségek fedezetének 2 788,4 millió forint szabad maradványa a tárgyalóteremi kép- és hangrögzítés
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eszközeinek közbeszerzési eljárásának elhúzódásai miatt (az összeg
2019. évben újra biztosításra került);
y 3 830,5 millió forint szabad maradvány a közigazgatási bíróságok felállítására biztosított fedezetből.

3.3. Kiadási előirányzatok
Az alábbiakban a Bíróságok és a Kúria kiadási előirányzatai kerülnek bemutatásra kiemelt előirányzatonként.

I. cím Bíróságok és II. cím Kúria eredeti előirányzatok
2018-2019.
76 500,2
80 000

65 795,9

60 000
40 000

16 700,4
15 961,4

20 000

19 056,9
18 080,5

0
K1 – Szem
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hozzájáru
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kiadások
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k

A diagramon nem került feltüntetésre:
y az Ellátottak pénzbeli juttatásai (K5) kiemelt előirányzata (a legfelsőbb bíróság volt elnöke részére biztosított juttatás fedezete), mely változatlan ös�szegben (15,0 millió forint) került biztosításra, valamint
y a Felújítások (K7) kiemelt előirányzata (266,0 millió forint), mely szintén a
2018. évihez képest változatlan összegben került meghatározásra.
A fejezeti szinten felmerülő feladatok költségeinek finanszírozása érdekében 2019. év elején 11 250,6 millió forint címek közötti átcsoportosításra
került sor. Ezek részletesen a 3.6.2 Igazságszolgáltatás működtetése bekezdésben kerülnek bemutatásra.
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3.3.1. Személyi juttatások
A személyi juttatások kiemelt előirányzati soron kerülnek megtervezésre és
kifizetésre a foglalkoztatottak személyi juttatásai, ami tartalmazza a munkavállalókat alanyi jogon megillető, a Bjt.-ben és az Iasz.-ban előírt kötelezettségeket, valamint itt kerülnek megtervezésre a külső személyi juttatások körébe
tartozó kifizetések is.
Az alábbi táblázatban a Személyi juttatások kiemelt előirányzatának 2019. I.
félévi adatai kerülnek bemutatásra az előző év azonos időszakához viszonyítva.
Személyi juttatások kiemelt előirányzata (millió forintban)
Megnevezés

2018. I. félév

2019. I. félév

Változás 2018.
I. félévéhez képest

Eredeti előirányzat

65 795,9

76 500,2

16,3%

Módosított
előirányzat

71 432,6

73 468,9

2,9%

Pénzügyi teljesítés

33 985,2

35 494,7

4,4%

A 2019. évi eredeti előirányzat 76 500,2 millió forint, amely 10 704,3 millió
forint többletet tartalmaz az előző évhez képest. A 2019. évi költségvetési
többlet fedezetet nyújt
y az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.
évi LXVIII. törvény 2017. szeptember 1-jei módosítása miatti illetményemelés fedezetére (az előirányzat 2018-ban év közben céltartalékból
került biztosításra, így az eredeti előirányzat nem tartalmazza)
y A 2016. évi CX. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtása miatti létszámtöbbletére (27 álláshely),
y A 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a
2018. évi emelés beépítésének korrekciója miatti többletkifizetésekre.
A szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottak személyi juttatásai
jogcím alatt további 3 897,6 millió forint került kifizetésre, amely többek
között a készenléti, az ügyeleti és a helyettesítési díj, a túlóra, a jubileumi jutalom, a napidíj, a közlekedési költségtérítés, valamint a cafetéria
rendszer keretén belül, a személyhez kapcsolódó költségtérítésekre került
felhasználásra.
A Megtartó Program részeként 2 720,0 millió forint teljesítés realizálódott többek között a húsvéti támogatásra és a bírák szakmai önképző
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támogatásának első részére, bírósági sportnapokra, üdülési támogatásra,
emelt szintű egészségügyi szűrővizsgálatra, valamint a bölcsődei, óvodai
ellátás támogatásának kifizetésére. A külső személyi juttatásokra kifizetett
összeg 435,2 millió forint volt, amely különösen az ítélkezésben, illetve a
bírósági eljárásban közreműködő ülnökök, szakértők, tanúk, valamint a
képzésben résztvevők megbízási díjaira kifizetett összegeket tartalmazza.

3.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok
A 2018. és a 2019. évekre vonatkozó költségvetési törvényekben meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatok nagysága és alakulása a következő
táblázatban kerül bemutatásra.
Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása (millió forint)
Előirányzat
megnevezése

2018. év
eredeti
előirányzat

2019. év
eredeti
előirányzat

2018. év
módosított
előirányzat

2019. év
módosított
előirányzat

Igazságszolgáltatás
beruházásai

5 583,0

5 583,0

6 893,8

5 928,4

Igazságszolgáltatás
működtetése

1 561,9

1 561,9

12 504,6

9 528,5

Mindösszesen

7 144,9

7 144,9

19 398,4

15 457,0

A költségvetési törvény mindkét vizsgált év tekintetében ugyanolyan összegű
forrást biztosított a Bíróságok fejezet költségvetésébe.
Az Igazságszolgáltatás beruházásai törvényi sor módosított előirányzatai
esetében a két év közötti különbséget az okozza, hogy 2018. évben az előző
évről áthozott maradvány magasabb összegű volt, mint a 2019. évre áthozott
maradvány összege.
Az Igazságszolgáltatás működtetése törvényi sor módosított előirányzata esetében a különbséget a fejezeti szinten felmerülő feladatok költségeinek finanszírozása érdekében átcsoportosított előirányzat indokolja.

3.5. A 2019. évi hatékony gazdálkodás eredményei
A jogszabályi környezet változásait (adójogszabályi változások) és a fejezet
pénzügyi helyzetét figyelembe véve a Megtartó Program elemei 2019. év elején újratervezésre kerültek.
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Az eredmény újabb juttatási elemek biztosítása valamennyi – a jogosultsági
feltételeknek megfelelő – bíró és igazságügyi alkalmazott részére. Ezek:
y sporttevékenység támogatása,
y bölcsődei, óvodai ellátás támogatása,
y állatkerti belépési lehetőség az ország 5 állatkertjébe.
Magasabb összegben került támogatásra a közlekedési költségtérítés (távolsági bérlet összegének 100%-os támogatása) és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg költségtérítése (bírói
illetményalap 10%-a).
Továbbra is biztosításra került az év első félévében a húsvéti támogatás,
az emelt szintű egészségügyi szolgáltatás, a bírák részére pedig a szakmai
önképző támogatás első része.
Az OBH Gazdálkodási Főosztálya által végzett monitoring tevékenységnek
és a KIR Kontrolling rendszernek köszönhetően a gazdálkodási folyamatok
láthatóvá váltak, ezáltal jelentősen hatékonyabb intézményi gazdálkodás
tudott megvalósulni 2019. I. félévében is.

3.6. A 2020. évi költségvetés előkészítése
A Pénzügyminisztérium 2019. év áprilisában küldte meg a 2020. évi költségvetési
törvényjavaslat előkészítésére vonatkozó ütemtervet az OBH részére. A törvényjavaslat benyújtására az Országgyűlés tavaszi ülésszakában kerülhetett sor.
2020. évre vonatkozóan az alábbi feladatokra áll rendelkezésre költségvetési többlet a 2019. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva:
y 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés, valamint a
2018. évi emelés beépítésének korrekciójára;
y A Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény végrehajtásához kapcsolódó feladatokra [1752/2017. (X. 27.)];
y a Kúria épületében teljes körű lefedettséget biztosító tűzjelző rendszer
kiépítésének IV. ütemére.
Jogszabálymódosításból eredően, 2020. évben fel nem merülő kiadások,
melyekkel a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest csökkentés történt:
y pénzügyi tranzakciós illeték (megszüntetésre kerül);
y szociális hozzájárulási adó (csökkentésre kerül);
y 2019. évben egyszeri kiadásként felmerülő Kormányzati Rejtjelezett
Gerinchálózat kialakítása [2128/2017. (XII.29) Korm.hat.], és szintén
y 2019. évben egyszeri kiadásként felmerülő cégbírósági hardver (elavult
infrastruktúra) cseréjére biztosított összeg.
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Az alábbi diagramon a Bíróságok fejezet költségvetési támogatásának alakulása kerül bemutatásra, amely 2012. év óta több mint 47 521,7 millió forinttal,
vagyis 61,3 %-kal emelkedett.

Bíróságok fejezet költségvetési támogatása (millió forintban)
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A 2020. évi költségvetési terv tartalmaz minden olyan szervezetrendszert
érintő költségvetési többletet, amely jogszabályi kötelezettségből ered, vagy
az igazságszolgáltatás minőségét javító intézkedésekhez, fejlesztésekhez járul hozzá.
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A bírósági szervezet integritása
1.1. A bíróságok integritása
Az Országos Bírósági Hivatal fennállása óta elkötelezett az integritás erősítése iránt, nagy hangsúlyt fektet a bíróságok integritását biztosító szervezeti,
működési rend kialakítására.
Ennek érdekében kiemelt figyelmet fordít az integritási tárgyú együttműködésekre; a bírák, igazságügyi alkalmazottak integritással kapcsolatos tudatosságát erősítő képzésekre; a szervezet integritási helyzetének
felmérésére; a felmerülő integritási kockázatok kiküszöbölési, kezelési lehetőségeinek feltérképezésére; valamint az integritási tárgyú belső szabályozók megalkotására. E célok eléréséhez igazodtak a 2019. I. félévének
integritási tárgyú intézkedései is.
2019.
január

2019. január 31. napjáig az OBH összeállította az integritási szabályzatról szóló 6/2016. (V. 31.) OBH utasítás rendelkezései szerinti jelentését a 2018. évre vonatkozó integritási munkatervében meghatározott
feladatok megvalósulásáról, valamint a 2018. évi integritássértésekről.

2019. Az OBH évek óta folytatott gyakorlatához híven 2019-ben is kiadta
február a bíráknak szóló integritás kérdőívét a bírósági szervezet integritását érintő folyamatok, körülmények megismerése érdekében. A
2019. február 12. és március 12. között online módon kitölthető
önkéntes és anonim kérdőív esetében a kitöltő bírák 96,52%-a nyilatkozott akként, hogy függetlennek tartja magát. Erre és a további
kérdésekre adott válaszok is arra utalnak, hogy a bírák felismerik
és tudatosan kerülik az integritást veszélyeztető helyzeteket, a korrupciós kockázatokat, függetlenül és befolyásmentesen ítélkeznek.
2019.
május

Az OBH 2019. május 21. napján „Kiberbiztonság – informatikai információbiztonság” címmel tartott képzést munkatársai számára. A
képzés előadásai érintettek kiberbiztonsági kérdéseket (védekezés
az adathalászat, a zsaroló vírusok, a kéretlen üzenetek ellen), emellett szó volt az informatikai eszközök biztonságos használatáról és a
kibervédelem fizikai hátterének biztosításáról is.
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Mindezeken túl az integritási szabályzat hatályba lépése nyomán valamennyi ítélőtábla és törvényszék esetében kijelölt integritásfelelősök fogadják, elemzik és értékelik az integritás tárgyú bejelentéseket, közreműködnek
azok kivizsgálásában és szükség esetén javaslatot tesznek a megfelelőnek
tartott intézkedések megtételére, a bírósági vezetők és munkatársaik megkeresésére állásfoglalást adnak a felmerült integritási kérdésekről, lehetséges
kockázatokról. Az OBH pedig egész évben tájékoztatja a bíróságokat a tudomására jutott, a bírósági szervezetet érintő integritási kockázatokról.

1.2. Belső ellenőrzés
Az OBH Ellenőrzési Főosztálya (EF) a folyamatok átláthatóságának javítására
és az irányítószervi kontroll erősítésére tett javaslataival közvetve járul hozzá az
OBH stratégiai céljainak megvalósításához. Ehhez kapcsolódóan a főosztály
egységes ellenőrzési módszertanokat készít, 2019. I. félévében vizsgálati módszertan (részletes szempontrendszerrel és ellenőrzési munkalapokkal) összeállítása és kiadása valósult meg a költségkedvezményes ügyek nyilvántartásának
rendszerellenőrzése témakörben.
A Bíróságok fejezet egészét érintő ellenőrzések valósultak meg 2019. I. félévében:
y A 2018. évi költségvetési beszámolók pénzügyi ellenőrzése a fejezetben: az OBH elnöke elrendelése alapján valamennyi önálló bírósági
intézményben 2019. március 31-ig lezajlottak a helyi szintű pénzügyi
ellenőrzések. A fejezeti szintű pénzügyi ellenőrzést az EF 2019. június
30-ig lefolytatta. Az eredmények összesítését, a 27 intézményre vonatkozó összefoglaló értékelést bemutató fejezeti szintű jelentés határidőben elkészült. A vizsgálat eredményeként az intézményi beszámolók
alátámasztottságának revideálása még az irányító szervi ellenőrzést
megelőzően megvalósult, és a beszámolók összeállítását megelőzően
az ellenőrzések számos hibát kiszűrtek. Tekintettel a beszámoló ös�szeállítása során az OBH Gazdálkodási Főosztályával történt folyamatos egyeztetésekre, az EF intézkedést igénylő megállapítást és fejezeti
szintű javaslatot nem fogalmazott meg.
y A költségvetési beszámoló összeállítására vonatkozóan a belső ellenőrök által tett 9 javaslatból 7 javaslat teljeskörűen megvalósult, azaz
az intézkedések fejezeti szinten 77,8%-ban teljesültek.
y Az Állami Számvevőszék felhívásával érintett négy intézményben tett
intézkedések hatására a saját hatáskörű előirányzat átcsoportosításokról szóló tájékoztatások megfelelően teljesültek. Az érintett intézményeknél az Állami Számvevőszék figyelemfelhívásában foglaltak
100%-ban hasznosultak.
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y A Tatabányai Törvényszék költségvetési gazdálkodásának fejezeti
szintű rendszerellenőrzését az EF elvégezte. Az ellenőrzés során az
EF 16 intézkedést igénylő megállapítást és javaslatot fogalmazott meg.
A korábbi évekhez hasonlóan az OBH 2019. I. félévében is szakmai képzést tartott a Bíróságok fejezet belső ellenőrei részére, amelyen összesen 33
fő vett részt.

1.3. Épületbiztonság
Az épületbiztonsági rendszerek fejlesztése az új beruházásoknál kiemelt prioritást élvez. Az OBH a XXI. századi követelményeknek megfelelő, modern
berendezésekkel garantálja a bírósági épületek biztonságát, az ügyfelek és a
munkatársak védelmét.
2019-ben több bírósági épület felújításának tervezése során a bíróságokra
jellemző egyedi biztonsági elvárásoknak megfelelően készítették el a kiviteli
terveket. (Érd, MIA – Balaton, Tapolca, Szeged, BKT, Ráckeve, Dunakeszi).

1.4. Fizikai biztonság
2019. I. félévében a bíróságok összesen 25 rendkívüli eseményről tájékoztatták az OBH-t, ami az előző év azonos időszakában bejelentett 57 rendkívüli
esemény felét sem éri el.
A bejelentett események közel fele, 12 bejelentés a Fővárosi Törvényszéktől érkezett. Az előző évihez hasonlóan továbbra is jellemző volt a bírósági
épületek előtti demonstrációk szervezése, amelyek – főleg a hangosítások
miatt – alkalmasak lehettek az igazságszolgáltatás rendeltetésszerű működésének megzavarására. A beléptetés szigorításának a következménye, hogy
az épületeken belüli demonstrációk, feliratok elhelyezése, molinók kifeszítése
elmaradt.
Egyre nagyobb számban jelentkezik ugyanakkor az ügyfelek egymás
közti vitája a tárgyalótermek előtti folyosókon, valamint az ügyfelek erőszakos fellépése a bíróságok dolgozóival szemben az ügyfélcentrumokban, kezelőirodákon, amely események gyakran rendőri intézkedést is
igényelnek.
A bíróságok és az OBH beléptetési és benntartózkodási szabályzatai szakszerű betartásának és betartatásának következménye, hogy sem a bíróságokon, sem az OBH-ban nagy biztonsági kockázatot jelentő esemény 2019.
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I. félévében a bíróságok hibájából nem történt. Kiemelendő, hogy a Fővárosi Törvényszék egyik tárgyalóterméből indult fegyverhasználattal elkövetett
túszejtéses fogolyszökés vonatkozásában sem a bíróság, sem a bíróságon
szolgálatot teljesítő rendészek mulasztása nem volt megállapítható.

1.5. Közbeszerzések
Az OBH 2019. I. félévében összesen 23 közbeszerzési eljárást indított meg,
melyek nettó becsült értéke: 4 629 243 918 forint volt.
Ezek közül 2019. I. félévében:
y 17 eljárásban került sor szerződéskötésre,
y 1 eljárás zárult eredménytelenül és
y 5 eljárás maradt folyamatban, melyek nettó becsült értéke
1 251 082 737 forint.
2019. I. félévében nem került sor Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárás megindítására.

Közbeszerzési eljárások alakulása
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1.6. A bíróságok ellen indított peres eljárások
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
(továbbiakban: Bszi.) 86. § (3) bekezdés b) pontja alapján az OBH képviseli
a bíróságokat a bírósági eljárásokban. A képviseletet az OBH Szervezeti és
Működési Szabályzata által megjelölt szervezeti egység, a Jogi Képviseleti
Osztály (a továbbiakban: JKO) látja el.
A bíróságok elleni perek legnagyobb részét azon ügyek teszik ki, amelyekben a felperes – egy korábbi bírósági ügy érintettjeként – valamely bírósági
peres- vagy nemperes eljárás során történteket sérelmezi. A kereset vonatkozhat bármely korábbi bírósági eljárásra, és bármely jogágat, jogterületet (polgári,
büntető, munkaügyi, közigazgatási, végrehajtási, felszámolási stb.) érinthet.
A felperes keresetét rendszerint az érintettségével zajló eljárásokban elkövetett eljárási vagy anyagi jogsértésre hivatkozással terjeszti elő.
Ezekben az esetekben az ügyfelek jellemzően:
y bírósági jogkörben okozott kár, közhatalom gyakorlásával okozott kár
megtérítése iránt;
y személyiségi jog megsértésének megállapítása, illetve kártérítés/sérelemdíj megfizetése iránt;
y tisztességes eljáráshoz való jog sérelmének megállapítása és az eljárás
indokolatlan elhúzódása miatti kártérítés/sérelemdíj megfizetése iránt
kezdeményeznek peres eljárást.
Gyakran előfordul, hogy a felperes a keresetét a fentiek közül több jogcímen is előterjeszti.
Az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
alapján közérdekű adat kiadása iránt indított perekben legtöbbször a kiadni
kért adatok közérdekű jellege képezi a jogvita tárgyát.
Kisebb számban vannak folyamatban szolgálati jogviszonnyal összefüggő perek, amelyeket a bírák, illetve igazságügyi alkalmazottak a jogállásukat
vagy javadalmazásukat érintő munkáltatói intézkedést sérelmezve indítanak.
A bíróságok ellen 2019. I. félévében összesen 135 peres eljárás indult. Ebből 106 perben (78%) a bíróságok a képviseletüket saját hatáskörben látták
el. Ezek tipikusan a bíróságok szempontjából kisebb jelentőségű perek, mint
például a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításával/visszautasításával befejezett ügyek, a bíróságok kötelező perben állása mellett folyó perek
(például a bíróságok végrehajtási jogával terhelt ingatlanok vonatkozásában
indult közös tulajdon megszüntetése iránti perek).
A 2019. I. félévében indult peres eljárások közül 29 ügyben (22%) az OBH
kapott meghatalmazást. Ezek az ügyek túlnyomó részben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény alapján indított peres eljárások.
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Kisebb számban indítottak peres eljárást bírák, igazságügyi alkalmazottak
a szolgálati jogviszonyukkal összefüggésben. Néhány per tárgya a bíróságok
által kezelt közérdekű adat kiadása iránti felperesi igény volt.
A beszámolási időszak végén 567 ügy volt folyamatban a bíróságok ellen.
Ez a számadat a saját hatáskörben és az OBH-nak adott meghatalmazás útján ellátott ügyek számát összesítve tartalmazza. Ebből 215 ügyben a bíróságok a képviseletüket az OBH meghatalmazása nélkül, saját hatáskörben
látták el, míg 352 ügyben az OBH járt el az alperesi bíróság képviseletében.
A jogerősen befejezett ügyek közül (235 ügy) 4 per zárult a bíróságok marasztalásával, azaz 99 százalékban megalapozatlanok voltak a keresetek. A
bíróságok marasztalására 2 büntetőüggyel és 2 polgári üggyel összefüggésben került sor.
A beszámolási időszakban az eljáró bíróságok ítéleteikben 6 981 355 forint
megfizetésére kötelezték az alperesi bíróságokat, amely a 2019-ben indult
eljárásokban peresített követeléshez – összesen 198 086 749 forint – viszonyítva rendkívül alacsony összeg, annak 3,5%-a.

2. Bírák és igazságügyi alkalmazottak integritása
2.1. A bírák értékelése
A bírák ítélkezési munkájának függetlensége csak megfelelő szintű egyéni
felelősség és ellenőrzési mechanizmusok mellett érvényesülhet. Ezt szolgálja
a bírák rendszeres – szükség esetén soron kívüli – vizsgálata, amely reális és
összemérhető képet alakít ki szakmai munkájukról, függetlenül attól, hogy milyen bírósági szinten és mely ügyszakban látják el ítélkezési tevékenységüket.
A bírói értékelések további célja – az ügyfelek érdekeinek előmozdítása mellett – a bírói munka támogatása, továbbá a rendszerszintű hibalehetőségek
feltárása révén ezek jövőbeni elkerülése, illetve a már megtörtént mulasztások szükség szerinti szankcionálása.
A bírói munka értékelésének szabályait a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) illetve a bíró munkájának értékelési rendjéről és a vizsgálat részletes szempontjairól szóló szabályzatról
szóló 8/2015. (XII. 12.) OBH utasítás tartalmazza. A vizsgálói névjegyzékben
2019. I. félévének végén 536 bíró szerepelt.
2019. I. félévében a Kúrián, az ítélőtáblákon, a törvényszékeken és a
járás/kerületi bíróságokon összesen 172 bíróvizsgálatot végeztek. (Ebből:
141 határozatlan, 31 határozott időre kinevezett bíró)
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A határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező 141 bíróból
y 74 kiváló, magasabb bírói beosztásra alkalmas,
y 42 kiválóan alkalmas,
y 24 alkalmas,
y 1 alkalmatlan minősítést kapott.

2.2. A bírák fegyelmi helyzete
2019. I. félévében 6 bíró részesült írásbeli figyelmeztetésben, valamennyi
esetben a szolgálati viszonnyal kapcsolatos kötelezettségszegés (1 esetben
írásba foglalási és ügyintézési késedelem, 4 esetben ügyintézési késedelem,
1 esetben adatvédelmi kötelezettségszegés) miatt.
2019. I. félévében 1 bíró 2 esetben új eljárást lefolytatását kezdeményezte
a 2019. évben vele szemben jogerősen fegyelmi büntetést megállapító határozattal szemben.
2019. I. félévében az elsőfokú szolgálati bíróság előtt 8 bíróval szemben
9 esetben kezdeményeztek fegyelmi eljárást, ez hárommal kevesebb, mint
2018. I. félévében:
y 4 esetben szolgálati viszonnyal kapcsolatos vétkes kötelezettségszegés (Bjt. 105. § a) pont) miatt,
y 2 esetben a bírói hivatás tekintélyét sértő, vagy veszélyeztető magatartás, életmód (Bjt. 105. § b) pont) miatt,
y 3 esetben a Bjt. 105. § a) és b) pontra együttesen hivatkozva indult
fegyelmi eljárás.
Az ugyanazon bíróval szemben kezdeményezett fegyelmi eljárásokat az
elsőfokú szolgálati bíróság egyesítette.
A folyamatban lévő fegyelmi eljárások közül 2019. I. félévében 2 eljárás került felfüggesztésre. Egy 2018-ban kezdeményezett fegyelmi eljárás a bíróval
szemben indult alkalmassági eljárásra tekintettel, egy 2019-ben kezdeményezett fegyelmi eljárás a bíróval szemben indult büntetőeljárásra tekintettel
került felfüggesztésre.
Az elsőfokú szolgálati bíróság előtt 2019. I. félévében folyamatban lévő
fegyelmi eljárások közül 12 fegyelmi eljárás fejeződött be jogerősen. Az elsőfokú szolgálati bíróság:
y 2 esetben jogkövetkezmények alkalmazása nélkül megszüntette az eljárást,
y 2 esetben figyelmeztetés alkalmazása mellett szüntette meg az eljárást,
y 1 esetben feddés,
y 4 esetben megrovás,
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y 2 esetben egy fizetési fokozattal visszavetés,
y 1 esetben két fizetési fokozattal visszavetés fegyelmi büntetést szabott ki.
Az elsőfokú szolgálati bíróság három esetben határozott a fegyelmi eljárás megtagadásáról, egy esetben a 2019-ben kezdeményezett új eljárás, 2
esetben pedig 2018-ban kezdeményezett fegyelmi eljárás megindítását tagadta meg. Egy esetben a döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, 2 esetben
a másodfokú szolgálati bíróság helybenhagyta az elsőfokú szolgálati bíróság
döntését.
A másodfokú szolgálati bíróság 2 esetben megváltoztatta az elsőfokú szolgálati bíróság határozatát, 1 esetben két fizetési fokozattal való visszavetés
helyett megrovás, 1 esetben felmentés helyett egy fizetési fokozattal való
visszavetés fegyelmi büntetést szabott ki.
2019. I. félévében közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt
indult büntetőeljárásra tekintettel 1 bíró mentelmi jogának felfüggesztésére
került sor.
2019. I. félévében 7 büntetőeljárás fejeződött be jogerősen. 5 esetben a
bírák mentelmi jogának felfüggesztésére került sor a büntetőeljárásokban:
y 1 esetben az ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt indult büntetőeljárásban a bíróság pénzbüntetést szabott ki és a közúti
járművezetéstől eltiltotta a bírót,
y 1 esetben a közokirat hamisítás bűntette miatt indult büntetőeljárásban
a bíróság pénzbüntetést szabott ki,
y 1 esetben a hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítás bűntette miatt indult büntetőeljárás nyomozati szakban ügyészi figyelmeztetéssel fejeződött be,
y 2 esetben a nyomozó hatóság a hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítás bűntette miatt indult büntetőeljárást megszüntette, mivel a rendelkezésre álló adatok és bizonyítási eszközök alapján a bűncselekmény elkövetése nem volt megállapítható, valamint az elkövetett
cselekmény nem volt bűncselekmény.
2019. I. félévében 2 olyan büntetőeljárás is befejeződött, amelyben nem
került sor a bírák mentelmi jogának felfüggesztésére:
y a rágalmazás vétsége miatt indult magánvádas büntetőeljárás tárgyaláson kívül került befejezésre,
y a becsületsértés vétsége miatt indult büntetőeljárás büntethetőséget
megszüntető ok miatt került befejezésre.
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3. A bírósági igazgatás eszközei
3.1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének szabályzatai
(utasításai), ajánlásai
Az OBH elnöke a bíróságok véleményének kikérését követően, 2019. I. félévében
12 db – 5 db új, 7 db módosító – normatív utasítást, és 1 db új ajánlást tett közzé,
valamint 99 szervezeti és 504 személyi kérdésben hozott határozatot.
Utasítások:
y 3/2019. (I. 24.) OBH utasítás a bírósági szervezetben működő szakmai
hálózatokról
y 4/2019. (II. 7.) OBH utasítás a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának 2019. évi rendjéről
y 5/2019. (II. 14.) OBH utasítás az adatvédelmi tisztviselőről és az adatvédelmi felelősről, valamint az adatvédelmi incidensek jelentéséről
y 6/2019. (II. 27.) OBH utasítás az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerről
y 11/2019. (IV. 17.) OBH utasítás az új eljárási kódexekkel kapcsolatos
képzésről
Utasítás módosítások:
y 1/2019. (I. 17.) OBH utasítás a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről
szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II. 29.) OBH utasítás módosításáról
y 2/2019. (I. 17.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH
utasítás módosításáról
y 7/2019. (III. 8.) OBH utasítás a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról szóló 6/2012. (IV. 13.) OBH
utasítás módosításáról
y 8/2019. (III. 20.) OBH utasítás az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alkalmazásáról szóló 19/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról
y 9/2019. (III. 29.) OBH utasítás a személyes adatok védelmére vonatkozó
jogszabályi rendelkezések egyes OBH utasításokon történő átvezetéséről
y 10/2019. (IV. 10.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatal elnöke
által kiadott szabályozókról szóló 10/2016. (X. 26.) OBH utasítás módosításáról
y 12/2019. (V. 23.) OBH utasítás az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerről szóló 6/2019. (II. 27.) OBH utasítás módosításáról
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Ajánlás:
y 1/2019. (III.22.) OBH elnöki ajánlás a bírák és az igazságügyi alkalmazottak szabadságolási rendjéről

3.2. Vizsgálatok
A vizsgálat lehetővé teszi az igazgatás egy adott területének alapos elemzését, mely ráirányíthatja a vezető figyelmét az időszerű, hatékony ítélkezésre
vagy más kiemelt szempontra, vagy éppen a vizsgált területet érintő hiányosságra.
Az Igazgatási Szabályzat alapján a vizsgálatokon belül két fő típus különböztethető meg, az egyik a vezetői, a másik az igazgatási vizsgálat.
A vezetői vizsgálat célja a vezetői tevékenység elemzése, a vezetői készség fejlesztése és a fejlesztést igénylő működési területek meghatározása. Az
egyes vezetők vizsgálata az Igazgatási Szabályzat keretei között 2017-ben
kezdődött el.
Az igazgatási vizsgálatok körében megkülönböztethető rendszeres, rendkívüli, eseti, cél- vagy hatásvizsgálat. Az OBH igazgatási gyakorlatában a
rendszeresen, általában visszatérő jelleggel lefolytatásra kerülő általános
vizsgálatok, továbbá a valamennyi, illetőleg egyes bíróságot vagy bíróságokat érintő célvizsgálatok a tipikusak.
3.2.1. Általános vizsgálatok
Az általános vizsgálatokat rendszeresen, általában évente visszatérően kell
lefolytatni. A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben ismét vizsgálat tárgyát
képezik
y a bíróságokon elévült büntetőügyek,
y a két éven túl folyamatban lévő ügyek,
y a készenlétet és ügyeletet ellátók tevékenységének és költségeinek
jelentése.
Mindezek mellett az OBH évente monitorozza a külföldi ítélet (érvényének)
elismerésével és megfeleltetésével, és általában a külföldre irányuló jogsegélyforgalommal kapcsolatos tapasztalatokat is.
3.2.2. Célvizsgálatok
A célvizsgálat valamely konkrét tevékenység, témakör részletes áttekintésére
irányul. Ennek célja, hogy a vizsgált részterületen megfelelő helyzetelemzésre
és feladatmeghatározásra kerüljön sor. A központi igazgatás által elrendelt
célvizsgálat annak oka alapján lefolytatható egyidejűleg több bíróságon vagy
akár valamennyi bíróságon is.
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Az OBH elnöke 2019. I. félévében az alábbi célvizsgálatot rendelte el:
y Néhány katonai büntetőeljárásra kijelölt tanács által tárgyalt büntetőügy 5
éven túli elhúzódására figyelemmel az OBH elnöke 2016. január 1. és 2018.
december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan előírta a katonai tanácsok munkaterhének vizsgálatát. A vizsgálat kiértékelésére 2019. második
felében kerül sor.

3.3. Panaszok, közérdekű bejelentések kezelése
Az OBH-ban 2019. I. félévében 226 új panaszügy indult, a tárgyévi és a korábbi években indult panaszügyekben összesen 477 panaszügyintézéshez
kapcsolódó utóirat érkezett. Az OBH a panaszok és közérdekű bejelentések
intézését kiemelten kezeli, mert az ügyfelektől érkező jelzések akár rendszerszintű hibákra is rámutathatnak. Ezért több esetben figyelemmel kíséri a hozzá benyújtott, de a vonatkozó ügyrend szerint az érintett bíróság elbírálása alá
tartozó beadványokat, így visszajelzést kér, indokolt esetben pedig vizsgálatot vagy célvizsgálatot rendel el.
2019. I. félévében 3 db olyan beadvány érkezett, mely közérdekű bejelentésnek volt tekinthető. Ezek egyike sem minősült alaposnak.
2019. I. félévében panaszbeadvány alapján nem indult célvizsgálat.

4. A bírósági igazgatás egyéb vezetési eszközei
4.1. Értekezletek, konzultációk, workshopok
Az OBH elnöke évente több alkalommal is összehívja az ítélőtáblai és a törvényszéki elnökök értekezletét, ahol a bírósági vezetők országosan aktuális,
mindenkit érintő témákat, problémákat vitatnak meg.
A 2019. február 27-28-i elnöki értekezlet napirendjén témaként szerepelt
például: a Ráth György pályázat eremdényhirdetése, a Werbőczy Universitas
és Lingua programok, az E-akta bemutató, a Megtartó Program, a Fenntartható Fejlődés Program (FFP).
A 2019. április 18-i elnöki értekezlet fő témái a közigazgatási bíróság felállításához kapcsolódó teendők, a TÉR (az igazságügyi alkalmazottak teljesítményértékelése), az Átmenet Projekt előrehaladása és az eszközbeszerzések voltak.
A 2019. június 4-i elnöki értekezleten szó volt például az informatikai biztonsági szabályzatról (IBSZ) szóló OBH utasítás tervezetének tartalmi elemeiről, a külföldi kiküldetésekhez és nemzetközi képzésekhez kapcsolódó finan57

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA – 2019. I. FÉLÉV

szírozási kérdésekben történt változásokról és az Álomból Valóság Projekt
állásáról.
A 2019. június 18-i elnöki értekezlet fő témái a szervezetrendszert érintő
aktualitások voltak.
Az egyes bíróságok – az éves összbírói értekezleten túlmenően – munkatervüknek megfelelően évente több alkalommal tartanak a bíróság valamen�nyi igazgatási vezetőjének részvételével vezetői értekezleteket a bíróságot
érintő aktuális igazgatási és gazdasági kérdések megvitatása céljából.
Az OBH elnöke 2019. I. félévében szinte valamennyi ítélőtábla, illetőleg törvényszék összbírói, vezetői értekezletén részt vett, illetve képviseltette magát.
A workshopok tapasztalatcserére, ismeretek megosztására szolgáló, interaktív konzultációk, melyek a résztvevők számára intenzív véleménycserére
adnak lehetőséget. Kiemelkedő hatékonyságuk okán az OBH egyre több központi képzést szervez meg ilyen formában vagy legalább az adott képzés egy
részén lehetőséget nyújt a tudás workshop keretében történő megosztására.

4.2. Munkacsoportok
A bírósági elnökök és az OBH elnöke a Bszi-ben meghatározott feladatok
ellátására munkacsoportokat hozhat létre, melyek a szakmai álláspont kialakítását segítő elemző, javaslattevő, véleményező és szakmai anyagok megalkotásával döntés-előkészítő tevékenységet végeznek.
Az OBH elnöke által létrehozott munkacsoportok a bíróságokon már meglévő ismeretek, tapasztalatok becsatornázását szolgálják, így a bírósági
dolgozók szakértelmükkel hozzájárulnak a bírósági szervezet ítélkező tevékenységének, igazgatási feladatainak hatékony és kiszámítható, időszerű és
átlátható elvégzéséhez.
Az OBH-ban 2019. I. félévében 13 munkacsoport működött, ebből
y 5 munkacsoport ezen időszak alatt is folytatta a megkezdett munkát
(Bírósági Közvetítés Munkacsoport, Gazdálkodási, létszám- és bérgazdálkodási Munkacsoport, Közérthetően a bíróságokról Munkacsoport,
Digitális Csillagtérkép Munkacsoport, Ügyfélközpontok egységes kialakítását támogató Munkacsoport)
y 4 munkacsoport működési ideje meghosszabbításra került (Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Munkacsoport, Irattározási Munkacsoport, Új Végrehajtási Munkacsoport, Informatikai Biztonság Irányítási
Rendszer Munkacsoport),
y tovább munkálkodott az új eljárási kódexekhez kapcsolódó 2 munkacsoport is (Az új Pp. hatályosulását támogató Munkacsoport és Az új
Be. hatályosulását támogató Munkacsoport), míg
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y 2 munkacsoport befejezte a tevékenységét (Bírósági Integritás Munkacsoport és A Kp. hatályosulását támogató Munkacsoport).

4.3. Hálózatok
Az OBH feladatainak ellátása során különös figyelmet fordít a bírósági
szervezetben koncentrálódó szakmai tudás és gyakorlati tapasztalatok
összegzésére, hatékony megosztására. Ennek érdekében került sor a
szakmai hálózatok létrehozására. A hálózatok segítségével az egymással
közvetlen kapcsolatban álló, kiemelkedő szakismeretekkel rendelkező bírósági dolgozók összehangolt, gyors és eredményes munkavégzése valósítható meg.
A korábban létrehozott alábbi hálózatok 2019-ben is folytatták működésüket:
y a Bírósági Közvetítés Koordinátorainak Országos Hálózata,
y a Bírósági Szervezet Országos Coach-Tréneri Hálózata,
y az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat,
y a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Szakmai és Koordinátori
Hálózata,
y a Kiberbűnözéssel Foglalkozó Bírósági Hálózat.
y a Nyitott Bíróság Országos Program Kapcsolattartóinak Hálózata,
y a Sajtószóvivői és Sajtótitkári Hálózat,
y a Tanúgondozói Hálózat,
y az E-Per Kapcsolattartói Hálózat,
y az Országos Bírósági Könyvtári Szakértői Koordinátori Hálózat,
2019. I. félévében három új hálózat alakult:
y 2019. április 30. napján jött létre a Bírósági Tudományos Hálózat, a PhD
tudományos fokozattal rendelkező bírák és bírósági titkárok közössége. A
hálózat célja a bírósági szervezet és a tudományos élet kapcsolatának támogatása, feladata a MIA Tudástárának kialakítása.
y 2019. március 27. napjától működik a Cégügyeket Intéző Bírák Szakmai
Hálózata, melynek célja a Kúria, továbbá valamennyi ítélőtábla és törvényszék bevonásával az új Cégtörvény (Ctv.) hatálybalépésének, alkalmazásának elősegítése.
y 2019. március 27. napjától működik a Csőd- és Felszámolási Ügyeket Intéző Bírák Szakmai Hálózata. Célja a Kúria, továbbá valamennyi ítélőtábla és
törvényszék bevonásával a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló törvény
hatálybalépésének, alkalmazásának elősegítése.
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A bíróságokhoz való hozzáférés
1.1. Ügyfélkapcsolatok
A digitalizáció egyszerűbbé, gyorsabbá, tértől és időtől függetlenné teszi a bírósághoz való hozzáférést, amely az ügyfelek számára idő- és költségmegtakarítást, illetve az ítélkezés időszerűségi mutatóinak javulását és az eljárások
hatékonyabb, gyorsabb lezárását eredményezi.

1.2. Elektronikus ügyintézési szolgáltatások
Az OBH 2015-ben több elektronikus ügyintézési szolgáltatást vezetett be,
amelyek az ügyfelek gyorsabb, olcsóbb, tértől és időtől független, online ügyintézését biztosítják, ezen szolgáltatások azóta is működnek:
y E-panaszügyintézés:
– Az ügyfelek igazgatási panaszaikat a nap 24 órájában, a hét minden napján elektronikus úton is benyújthatják.
– A tárgyidőszakban 208 alkalommal éltek e lehetőséggel az ügyfelek.
y Pertartam-kalkulátor alkalmazás:
– Online szolgáltatás, melynek segítségével az állampolgárok megtekinthetik, hogy egyes ügytípusokat adott bíróság átlagosan mennyi idő alatt
intéz el.
– A vizsgált időszakban 4740 megtekintésből 1857 alkalommal kalkuláltak
az alkalmazás segítségével.
y Bírósági Elektronikus Tájékoztató és Figyelmeztető Rendszer (BETFR)
– a regisztráló ügyfelek, jogi képviselők betekinthetnek az ügy alapadataiba, SMS és e-mail üzenetben tájékoztatást kaphatnak a fontosabb eljárási cselekményekről:
Az alkalmazás keretében 2019. első felében
• regisztráló új felhasználók száma: 847 db
• regisztrációval érintett új ügyek száma: 442 db,
• az SMS és e-mail üzenetek küldésére feliratkozott új felhasználók
száma: 673 db,
• felhasználók részére kiküldött SMS és e-mail üzenetek száma: 1915
db volt.
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1.3. Digitális Bíróság projekt
A gyorsabb és hatékonyabb bírósági ügyintézés a fő célkitűzése a Digitális
Bíróság projektnek, melynek keretében innovatív informatikai fejlesztések valósulnak meg. A projektben számos, a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítését célzó, ügyfélbarát informatikai megoldás kialakítására kerül sor.
Létrejön az E-akta, mely fejlesztéssel a bírósági iratok teljes körű digitalizálása valósul meg. Az E-akta létrehozása megteremti annak lehetőségét, hogy az ügyfelek személyes megjelenés nélkül, online, a nap 24
órájában gyorsan és ingyenesen hozzáférjenek a bíróságon folyamatban
lévő ügyükkel kapcsolatos információkhoz. Nincs utazásra, ügyintézésre
fordított idő, megszűnik a másolási, utazási költség.
A projektben megvalósul továbbá a bírósági határozatok közzétételének és anonimizálásának fejlesztése, melynek eredményeként a döntések
egységes, könnyen kereshető határozattárban lesznek elérhetők. A bírósági határozatokhoz való hozzáférés ezáltal hatékonyabbá válik, gyorsabb
és könnyebb lesz a keresés az ügyfelek számára.
Az elektronikusan elérhető közhiteles nyilvántartások és bírósági szakrendszerek online összekapcsolása szintén a projekt kiemelt fejlesztési
területe. Az adatkapcsolat kiépítésével minimalizálható az ügyfelektől bekérendő, az ügyintézés megkezdéséhez szükséges adatok köre és a bírósági eljárások gyorsabban lezárulhatnak.
A fejlesztések a bíróságokra érkező évi csaknem 1,5 millió ügyet, a bírósági szervezet közel 12 000 munkatársát, a szervezeten kívül pedig több
millió ügyfelet érintenek.

1.4. Ügyfélközpontok
Az ügyfélközpontú igazságszolgáltatás program keretében a bíróság szolgáltató jellegének erősítése, a kapcsolattartó képesség javítása és az ügyfélcentrikus szemlélet jegyében modern, korszerű, egységes megjelenésű, az
OBH-MOME együttműködés keretében létrehozott „Arculati Kézikönyv” szerinti, országos szintű ügyfélszolgálati rendszer kialakítása van folyamatban.
Az első egységes megjelenésű ügyfélközpont az Egri Törvényszék épületének teljes körű rekonstrukciójának és bővítésének keretén belül valósult meg, melyet az ügyfelek 2018 áprilisától vehetnek igénybe. A második
ügyfélközpont 2018 októberében a Szigetszentmiklósi Járásbíróság épületében, a harmadik ügyfélközpont pedig 2019 februárjában a Budapesti
II. és III. Kerületi Bíróság épületében került átadásra.
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1.5. Ügyfélelégedettség-mérése
A XXI. századi elvárásokhoz igazodva a bírósági szervezetben is mind nagyobb hangsúlyt kap az ügyfélkapcsolati lehetőségek kiszélesítése, a bíróság
szolgáltató jellegének érvényre juttatása, ezen belül az ügyfélelégedettség
növelése, illetve az ügyfélelégedettség-mérés megvalósítása.
Az ügyfélelégedettség-mérési kérdőívek alkalmazásával a bíróságok olyan
érdemi visszajelzéseket kaphatnak az ügyfelektől, amelyek további fejlesztések alapjául szolgálhatnak.
2018-ban megkezdődött a bírósági ügyvitel során a bíróság és az ügyfelek között alkalmazandó kapcsolattartási formák szabályairól szóló 2/2015.
(IV.13.) OBH elnöki ajánlás felülvizsgálata, valamint a bíróságok ügyfélkapcsolatairól szóló OBH utasítás kidolgozása. Az országosan egységes alapú
ügyfélelégedettség-mérés eredményei a jövőben segíthetik a bírósági szolgáltatások központi szintű fejlesztéseinek meghatározását.

2. Ítélkezési munkát segítő fejlesztések
2.1. E-per
A bíróságokon az elektronikus ügyintézés 2018. január 1-je óta már valamennyi ügyben biztosított.
Az OBH és a bíróságok – mint elektronikus ügyintézést biztosító szervek
– a feladat- és hatáskörükbe tartozó valamennyi eljárásban kötelesek biztosítani az elektronikus ügyintézést.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 9.§ (1) bekezdésében
meghatározott szervek és személyek valamennyi ügyben kötelesek a bírósággal elektronikus úton kapcsolatot tartani.
A személyesen eljáró természetes személyek a bírósági peres és nemperes ügyekben, valamint az elnöki igazgatási ügyekben az elektronikus
kapcsolattartást 2018. január 1-től továbbra is választható lehetőségként
vehetik igénybe.
2.1.1. Civilisztikai eljárások
Az elmúlt években folyamatosan növekedett a civilisztikai peres és nemperes
(Vh, Pk.) eljárásokban előterjesztett e-beadványok száma. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett felek is egyre
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szívesebben választják e költséghatékonyabb kapcsolattartási formát a papír
alapú helyett.
A civilisztikai perekben előterjesztett elektronikus kezdőiratok számának
alakulását az alábbi diagram szemlélteti:

A civilisztikai perekben előterjesztett elektronikus kezdőiratok száma
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A civilisztikai nemperes eljárásokban 2019. I. félévében összesen 62 274
elektronikus beadvány érkezett a bíróságokra.
Eljárás

Kezdőirat (db)

Utóirat (db)

Összesen

Végrehajtási ügyek

35 726

637

36 363

Peren kívüli ügyek

13 391

12 520

25 911

Összesen:

49 117

13 157

62 274

2.1.2. Csőd- és felszámolási eljárások
A 2019. I. félévére a felek számára az elektronikus űrlapok kezelése (letöltés,
adatmezők kitöltése, e-aláírás, AVDH-hitelesítés, mellékletek csatolása) és az
elektronikus kézbesítés, másrészről a bírósági kezelőirodák számára a beérkező elektronikus iratok feldolgozása, lajstromozása napi rutinná vált.
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A csőd- és felszámolási eljárásokban előterjesztett
e-beadványok száma
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A civil szervezetek elektronikus fizetésképtelenségi adatszolgáltatásának
és a civil szervezetek csőd- és felszámolási eljárásaiban közzétételre kerülő
végzéseknek a BIR-O programba való integrálása 2019. I. félévében befejeződött. Ez az informatikai fejlesztés nemcsak a végzések BIR-O programban
történő generálását és onnan indított közzétételét teszi lehetővé, hanem a
civil nyilvántartás adatainak a BIR-O program lajstromadataival történő valós idejű egyeztetését is automatikusan végrehajtja. Ennek eredményeként az
Országos Civil Nyilvántartás internetes felületén kizárólag helyes adatokkal
ellátott, ellenőrzött csőd- és felszámolási végzések jelennek meg.
Az ügyszakban publikált ÁNYK-űrlapok tartalmának a módosult jogszabályi környezethez való hozzáigazítása 2019. I. félévében is folyamatosan megtörtént.
2.1.3. Büntető- és szabálysértési eljárások
A büntető- és szabálysértési eljárásokban a nyomozó hatóság, az ügyész, a
bíróság, a büntetés-végrehajtási szervek, valamint más állami szervek kötelezően elektronikus úton tartják a kapcsolatot. Ugyancsak kötelező a védőknek, valamint bármely eljárási szereplő jogi képviseletében eljáró ügyvédeknek az ügyben az elektronikus kapcsolattartás, míg a természetes személyek
részére az elektronikus út választható.
Az OBH az elektronikus kapcsolattartást választó és az arra kötelezett
szervek, személyek által használandó ÁNYK nyomtatványokat folyamatosan
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frissítette az ügyfelek, illetve a hatóságok számára, illetve a használat kapcsán adott visszajelzéseket, tapasztalatokat felhasználva fejlesztette, aktualizálta. Az új eljárási törvény elektronikus ügyintézési szabályainak alkalmazása, valamint az E-ügyintézési törvény ehhez kapcsolódó rendelkezéseinek
a gyakorlati megjelenítése hozta azt a feladatot magával, hogy az OBH az
elektronikus kapcsolattartás során felmerülő igényeket és gyakorlati problémákat gyűjtse, vizsgálja és azok feldolgozását követően a jogalkotó felé több
eljárási jogszabály-módosítást is megfogalmazzon.
A bíróságokra
y büntetőügyekben 136 276 elektronikus irat érkezett, melyből 39 755
kezdőirat, 96 521 utóirat,
y szabálysértési ügyekben 129 125 elektronikus irat érkezett, melyből
108 737 kezdőirat, 20 388 utóirat volt.
2019. I. féléve szoros együttműködést igényelt az elektronikus kapcsolattartás szempontjából, amely hatékony kommunikációt kívánt meg a társszervekkel, kamarákkal, ügyfelekkel. Az új rendszerben napi szinten mozgó
bírósági kezelőirodák dolgozói, az eljáró bírói tanácsok tagjai, de akár a
törvényszékeken működő informatikusok is folyamatos munkakapcsolatot
építettek ki a munka hatékony és magas színvonalú ellátása érdekében. A
mérhető eredmények mutatják, hogy az elektronikus kapcsolattartás során
érkező elektronikus iratok kezelése szakszerű és időszerű a bíróságokon.
Az OBH az új büntetőeljárási törvény hatálybalépését követően a hatékony
és eredményes jogalkalmazói munka előmozdítása érdekében képzéseket,
megbeszéléseket tartott, országos szinten megtervezte és levezényelte a
büntető, szabálysértési ügyszakos bírák, titkárok, munkatársak eljárásjogi,
ügyviteli, BIIR felhasználói ismeretekre történő oktatását, szakmai támogatást nyújtva számukra.
A büntető ügyszakban általános probléma volt a nyomozati iratok rendezetlen, nem sorszám szerinti érkezése, mely a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek nem felelt meg. Az OBH és az ORFK közötti folyamatos szakmai
és informatikai egyeztetések eredményeként a nyomozóhatóságok informatikai rendszerében az iratjegyzék összeállító funkció továbbfejlesztése, majd a
bírósági integrált ügyviteli rendszerben az ennek megfelelő átalakítás megvalósult és az informatikai fejlesztések élesítése 2019. május 27-én megtörtént.
Az Országos Bírósági Hivatal elkészítette a BIIR rendszer új funkciójához az
útmutatót, mely nagy segítség volt az elektronikus kapcsolattartás keretében
érkező nyomozati iratok strukturált és azonosítható mellékleteinek a letöltésében. A rendszerek finomhangolása érdekében az OBH a járásbíróságokra
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és törvényszékekre is kiterjedő folyamatos adatszolgáltatás keretében vizsgálja és gyűjti ekörben a tapasztalatokat.
2.1.4. E-PER Helpdesk
Az ügyfelektől érkező megkeresések, panaszok kivizsgálását biztosító Helpdesk rendszer (e-ugyintezes@birosag.hu) működése 2019. I. félévében is zavartalan volt. A Helpdeskre a tárgyidőszakban 616 db megkeresés érkezett.
2.1.5. E-PER kapcsolattartói hálózat
Az OBH már több, mint két éve kialakította a polgári és a büntető E-PER kapcsolattartói hálózatot. A hálózat tagjai az adott ügyszakban szolgálatot teljesítő, az elektronikus kapcsolattartás területén elmélyült elméleti és gyakorlati
ismeretekkel rendelkező bírák.
A polgári és a büntető e-per kapcsolattartói hálózat tagjai kéthavi rendszerességgel üléseztek. A szakmai napok célja az elektronikus kapcsolattartást
érintő eljárásjogi, ügyviteli, informatikai rendszerhasználati ismeretek elmélyítése, a tudás és a helyi jó gyakorlatok megosztása, egységes álláspont kialakítása.
A hálózatok működése azért kiemelt jelentőségű, mert tagjaik helyben hatékonyan közreműködnek a kérdések megválaszolásában, a javaslatok, észrevételek becsatornázásában, az információ átadásában, a felmerülő fejlesztési és
jogszabály-véleményezési feladatokban és az elektronikus kapcsolattartással
összefüggő oktatási feladatok lebonyolításában. Az E-PER kapcsolattartók fő
feladata tehát, hogy a bírókat és az igazságügyi alkalmazottakat szakmailag és
akár technológiailag is hatékonyan segítsék a mindennapi munkavégzésben.
2019. I. félévében valamennyi törvényszéken létrejött a belső E-PER kapcsolattartói hálózat, melynek célja, hogy a törvényszék illetékességi területéhez tartozó minden szervezeti egységben legyen legalább egy olyan, az
elektronikus kapcsolattartás területén elmélyült ismeretekkel rendelkező kolléga, aki segítséget nyújt, közreműködik a helyben felmerülő kérdések megválaszolásában, helyi oktatások lebonyolításában, valamint a javaslatok, észrevételek becsatornázásában.

2.2. Elektronikus befizetések
Az elektronikus bírósági eljárásokban az ügyfelek az illetékfizetési kötelezettségüket 2019. I. félévében is elsődlegesen a bíróságok Magyar Államkincstárnál vezetett illeték-bevételi számlájára történő átutalással, illetőleg
az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) használatával teljesítették.
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A tárgyidőszakban
y EFER-en keresztül 656 397 129 forint összegben, míg
y MÁK-os átutalással 2 140 352 579 forint összegben teljesült illetékbefizetés.
Az OBH önálló Bírósági Fizetési Portált fejlesztett, amely 2019. március 4.
napján indult el. Célja a bírósági eljárásokhoz kapcsolódó elektronikus fizetési
megoldások szélesebb körű biztosítása, az ügyfelek számára kényelmes és
ügyfélbarát szolgáltatások nyújtása.
A portálon 2019. június 30. napjáig összesen 7665 darab sikeres fizetés
történt 511 256 634 Ft összegben.
A portál támogatja a bankkártyás, ún. VPOS fizetési megoldást az EFER-en
keresztül, illetve egyszerűbbé vált a Magyar Államkincstárnál vezetett számlákra
történő utalás esetében a közlemény rovat kitöltése és a fizetések ellenőrzése.

2.3. A civil szervezetek nyilvántartásának elektronizálása
Az országos adatokat figyelembe véve 2019. I. félévében 57 629 db iratot
(kezdő- és utóiratot egyaránt) nyújtottak be a civil nyilvántartási eljárások során, melyből 17 923 db elektronikus úton érkezett.
A teljes iratérkezésre vetítve az iratok 31 %-a érkezett elektronikusan.
2.3.1. Új adatkörök, fejlesztések
A civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartási ügyszakában használt Civil Integrált Információs Rendszer (CIIR program) továbbfejlesztése 2015. január 1. napja óta folyamatos.
A kifejlesztésre került új alkalmazás használatával a törvényszékek elektronikus úton is folyamatosan hozzáférnek a beszámoló megküldését elmulasztó szervezetek listájához.
A vagyonkezelői alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény 2019. március 29.
napján lépett hatályba. A vagyonkezelői alapítványok nyilvántartásba vételéhez
szükséges informatikai fejlesztés és adatszinkronizáció sikeresen megtörtént.
2019. április 15. napján hatályba lépett az Egyháztörvényt módosító jogszabály (a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi CXXXII. törvény), mely alapján 4 új jogi
személyiséggel rendelkező vallási közösség jött létre.
Az új típusú civil szervezetek létrejöttére figyelemmel szükségessé vált
ezen szervezetek CIIR rendszerbe történő integrálása.
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Kifejlesztésre került az Országos Civil Névjegyzék publikus oldalainak captcha alapú védelme, megakadályozva a külső profitorientált szervezetek részéről az adatok tömeges módon történő letöltését.

3. Kommunikáció
3.1. Kommunikációs stratégia
Az OBH tárgyévi kommunikációjában kiemelt szerepet kapott az ügyfelek minél hatékonyabb tájékoztatása az igazságszolgáltatást érintő hírekről, a bíróságok által elért eredményekről. A tavaly megújított internetes honlap tovább
egyszerűsödött, több infografikával és fotóval színesített hír jelent meg.
3.1.1. Sajtószóvivői és Sajtótitkári Hálózat
A bírósági szervezet egységes kommunikációját a Sajtószóvivői és Sajtótitkári Hálózat segíti. A Kúrián, az ítélőtáblákon és a törvényszékeken is dolgoznak
sajtószóvivők és sajtótitkárok; elérhetőségük megtalálható a bíróságok központi internetes honlapján. A hálózat tagjainak segítségével a bírósági szervezet üzenetei mind országos, mind regionális szinten eljutnak az ügyfelekhez
és az állampolgárokhoz.

3.2. Online felületek
3.2.1. Honlap
A központi honlap megújítása a 2018-as év egyik központi feladata volt. 2019.
I. félévében a felület kezelése és fejlesztése folytatódott, a megjelenő hírek és
audiovizuális tartalmak további kategorizálásával, strukturált elhelyezésével.
A felmérések szerint 2019. I. félévében a megtekintett oldalak összesített száma több mint ötmillió volt és jelentősen, 91%-al növekedett a látogatók száma.

A www.birosag.hu központi honlap látogatottsága
5 024 616
5 046 738

Oldalmegtekintések

Felhasználók

1 256 982
2 404 582
2018. 01. 01–2018. 06. 30.
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3.2.2. Hírek, sajtóközlemények
Továbbra is a bíróságok központi honlapján jelennek meg a bírósági szervezetet érintő aktuális hírek, interjúk, valamint sajtóközlemények. 2019. I. félévében 565 magyar nyelvű, 71 angol nyelvű hír és 964 közlemény jelent meg.
Központi internetes hírlevél
A birosag.hu híreiből, sajtóközleményeiből hetente egyszer, csütörtökön hírlevél formájában is tájékoztatást kapnak a sajtó képviselői, a sajtószóvivők,
valamint a társszervek. A hírlevél minden héten több mint 200 címzetthez jut
el, felhívva a figyelmet az adott hét eseményeire, híreire.
Központi intranet
A belső kommunikáció célja a bírósági szervezetben dolgozók tájékoztatása
az aktuális hírekről, információkról. A bíróságok központi intranetes oldala az
egyik legfontosabb belső kommunikációs felület, mely lehetőséget teremt az
információáramlásra, a bíróságok egymás közötti folyamatos és kölcsönös
kapcsolattartására. Emellett ma már valamennyi törvényszék és ítélőtábla
rendelkezik saját belső intranetes oldallal, amely a helyi hírek, információk átadásának fontos csatornája. A központi intranetes oldalon 2019. I. félévében
1619 hír jelent meg.
Központi intranetes hírlevél
Az adott hét híreiről, eseményeiről a csütörtökönként megjelenő központi intranetes hírlevélből is tájékozódhatnak a bírósági szervezet dolgozói, amely
megújult külsővel, strukturált formában jelenik meg. A hírlevelet a bírósági
szervezet minden munkavállalója megkapja, így mintegy 11 000 címzetthez
jutnak el a hét legfontosabb hírei.

3.3. Sajtókapcsolatok
A külső kommunikációs csatornák biztosítják a kapcsolatot a jogkereső polgárokkal, más hivatásrendekkel, külső szervekkel és a sajtóval. Itt van lehetőség
a bírósági szervezet működésének, eredményeinek, sikereinek, céljainak és
terveinek bemutatására. Az OBH, valamint a sajtószóvivői hálózat tagjai napi
szinten tartják a kapcsolatot a sajtóval. A bíróságok sajtóosztályai 2019. I.
félévében összesen 702 sajtómegkeresésre válaszoltak. Emellett a sajtóval
való kapcsolattartás egyik leghatékonyabb eszköze a sajtótájékoztatók tartása, ahol lehetőség nyílik az aktuális témák hatékony kommunikációjára, illetve
az újságírói kérdések tisztázására. A vizsgált időszakban az ítélőtáblák és a
törvényszékek összesen 32 sajtótájékoztatót és 6 sajtóreggelit tartottak.
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3.4. Kiadványok
2019. I. félévében kiadott kiadványok:
y Igazságügyi eredménytábla 2019,
y Digitális Bíróság füzet,
y Gyakornoki Program a bíróságon,
y Ezek is mi vagyunk 2019,
y Emlékezés erejével – kiadványok a bíróságtörténeti kiállításra.
y Tájékoztató kiadványok:
– Ügyfélközpont,
– Házasság felbontása,
– Szülői felügyeleti jog rendezése,
– Gyermektartásdíj megállapítása iránti per,
– Tartásdíj.

3.5. Rendezvények, konferenciák, pályázatok
2019. I. félévében számos ünnepséget, kiállítást, konferenciát, tréninget és
más sajtónyilvános rendezvényt szerveztek a bíróságok. Kiemelést érdemelnek az alábbiak:
y Országos Pervezetési Verseny döntő (január 24-25. )
y Tudományos konferencia az áldozatvédelemről (február 18.)
y Mailáth György Tudományos Pályázat 2018. Díjazottak Szimpóziuma
(március 14.)
y Nemzetközi konferencia – Szuverenitás az európai igazságügyi térségben – Tapasztalatok, kihívások, inspirációk (április 8-9.)
y AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület Workshopja (május 17.)
y Ünnepi konferencia Magyarország EU csatlakozásának 15. évfordulója
alkalmából (május 27-29)
y Bíróságok a digitális univerzumban (június 3-5.)
y V4 konferencia a digitalizációról (június 13-14.)
y Az új polgári perrendtartás alkalmazásának gyakorlati kérdései konferencia (június 17.)
y Múzeumok Éjszakája (június 22.)
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A képzés
1. A képzés szervezeti alapjai és a struktúra fejlesztése
Előrelépés történt az elektronikus képzésinformatikai rendszer bevezetése
terén. 2019-ben már országosan, valamennyi központi képzést egy közös
rendszerben szervezik a törvényszékek és ítélőtáblák. A továbbfejlesztés jegyében elkészült a jelentkezési és képzésmenedzsment folyamatok elektronizálásának koncepcióterve, elérve ezáltal az első fejlesztési mérföldkövet.
A fejlesztés az év második felében folytatódik a képzésmenedzsment és a
jelentkezési portál kialakításával.
Az oktatási célokat elősegítő infrastruktúra fejlesztése keretében elkészültek a MIA „C” szárnyának felújítási tervei és elindulhattak az őszi kivitelezés
megkezdéséhez szükséges lépések. Az évről évre növekvő képzési igények
kiszolgálására az uszoda területéből három szintet nyerve egy új, 70 fős oktatóterem, étterem, könyvtári és irodai szint kerül kialakításra. Mivel még ez
az épületbővítés sem lenne elegendő a teljes képzési szükséglet lefedésére,
ezért a MIA-BALATON Projekt keretében, Balatonszemesen új oktatási központ épül, amely a legmodernebb kívánalmaknak is megfelelve 24 szobával,
3 szekcionálható tanteremmel és funkcionális közösségi terekkel várja a bírósági dolgozókat.

2. Központi képzési terv és programok
A teljes képzési rendszer nem csak a központi, hanem a helyi és az önképzés elemére is épít. A MIA-n kívüli, de a bírósági szervezeten belül, országosan rendelkezésre álló emberi és infrastrukturális erőforrások a már 2015 óta
eredményesen működő oktatásfelelősi és segítői hálózat bevonásával kapcsolódnak a központi képzési rendszer egységes szerkezetéhez.
2019. I. félévében az egyik legjelentősebb feladat az új polgári eljárási kódex, valamint az új közigazgatási perrendtartás gyakorlati alkalmazásának
egységesítése mentén megtartott képzők képzése volt, melyről az e-learning
tananyag a Coospace felületen vált elérhetővé valamennyi kolléga részére.
Kiemelt képzési program volt a Digitális Bíróságra való felkészülés jegyében
a Microsoft programcsomag elemeinek használatára való felkészítés. Az új ismereteket a teljes szervezetnek el kell sajátítania, az ehhez szükséges tudást
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a MIA által központilag képzett informatikusok és kulcsfelhasználók – összesen 496 fő – biztosítják. Az alapos felkészülést támogatja az e-learning tananyag, amely 4,5 óra videó tananyaggal és ellenőrző kérdésekkel támogatta
a vizsgára való felkészülést.

2.1. A központi képzések kiemelt célcsoportjai
2019-ben a központi képzések fókuszcsoportjai közül az elsődleges figyelmet
a bírósági vezetői célcsoport kapja, hangsúlyos a fiatal generáció, valamint
szintén kiemelt prioritást élveznek az országos hálózatok tagjai és koordinátorai, továbbá a tudományos és nemzetközi konferenciák résztvevői.

2.2. A központi képzések kiemelt fókusztémái
2019. I. félévének kiemelt fókusztémái:
y A szakmai képzések fókusztémáját az új jogszabályok és azok gyakorlati bevezetése határozza meg, így a büntető, polgári és közigazgatási eljárási kódexek gyakorlati alkalmazása a központi témák egyike.
Emellett fontos a digitális bíróságot támogató, mind az igazságügyi
alkalmazottakra, mind a bírákra is kiterjedő elektronikus fejlesztések
képzési területen történő támogatása.
y Vezetői kompetenciák fejlesztése: Az elmúlt három év tapasztalatait felhasználva folytatódik a vezetőképzési koncepció végrehajtása,
amely felöleli a konkrét igazgatási ismeretek bővítésén túl a soft skill,
kompetencia-fejlesztő tréningeket is.
y Bírói hivatásra történő felkészítés: A bírói hivatásra történő felkészítés
során a 2019-es évben indult új képzési koncepció már komplex megközelítésben foglalkozott ezen célcsoporttal, amely a szakmai ismeretek átadása mellett az egyéb képességek, készségek fejlesztését is
tartalmazta, így átadva a bírói hivatás gyakorlásához elengedhetetlen
szemléletmódot.
y A kijelöléshez kötött és speciális ügytípusok terén 2019-ben kiemelt
fókusztémák a közlekedési bűncselekmények, a fiatalkorúak büntető
ügyei, a szabálysértési képzések, a kiberbűnözés, valamint a személyállapoti perek alapjai mentén megvalósuló képzések voltak.
y Tudományos és nemzetközi rendezvények terén a célkitűzés kétirányú.
Egyrészről a hazai és nemzetközi partnerek által szervezett rendezvényeken való bírósági részvétel növelése, másrészről a MIA-n megtartott, magas színvonalú tudományos tartalommal rendelkező konferenciák számának növelése.
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2.3. Központi-helyi/regionális képzések
Az ítélőtáblák, valamint a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok
koordinációja és szakmai támogatása mellett 2019-ben is folytatódott a képzési hetek rendszere. Ennek keretében polgári, valamint közigazgatási és munkajogi ajánlott képzési hét került megtartásra, ahol a MIA minőségbiztosítása
mellett a kötelező oktatáson felül az I. félévben – a helyi és regionális bírósági
igényekre épített – 15 féle polgári, valamint közigazgatási és munkajogi ajánlott
képzés valósulhatott meg. Az összesen 34 képzésen 2253 fő vett részt.
Ezen felül az igazságügyi alkalmazottak számára megtartott 17 képzésen
691 fő vett részt. Részükre elsősorban a jogszabályi változások és az elektronikus eljárások oktatására helyeződött a hangsúly.
Az ajánlott képzési hetekkel párhuzamosan két kötelező képzés került
megrendezésre 2019. I. félévében. Az egyik a fiatalkorúak ügyeire kijelölt
bírák képzése, melyet az ítélőtáblák egynapos regionális képzés keretében,
összesen 5 alkalommal rendeztek meg 320 fő büntetőbíró, bírósági titkár
részvételével.
A másik kötelező képzés „A mesterséges intelligencia a bűnözésben” címet viselte. Ez két helyszínen, a Győri Ítélőtáblán és a Debreceni Törvényszéken valósult meg, összesen 79 fővel.
Összességében elmondható, hogy a helyi/regionális képzések során a MIA
koordinációja mellett, 63 képzési napon 7 kötelező, 51 ajánlott képzés valósult meg, összesen 3343 fő részvételével.

2.4. Magyar Igazságügyi Akadémián tartott központi képzések
2019. I. félévében a központi képzés keretében 256 rendezvény került megrendezésre 9192 fő részvételével. Ebből a MIA-n 198 központi képzés, összesen 5793 fő jelenlétével valósult meg, valamint 76 fő vett részt 5, a Fővárosi
Törvényszék és a Debreceni Ítélőtábla által megvalósított központi képzésen.
A MIA-n megtartott képzések a közzétett éves képzési programban - a
fókusztémákhoz és célcsoportokhoz igazodóan – a szakmai képzésekkel kiegészülve 8 fő kategóriába sorolhatók. 2019. I. féléve továbbra is az új eljárási
kódexekre való felkészülés jegyében telt, de a klasszikus értelemben vett, jogi
tárgyú oktatások mellett az elektronikus eljárások és az igazgatás hatékonyságával szembeni követelmények is megjelentek.
Idén is folytatódott a képzők képzése, vagyis a helyi képzések előadóinak felkészítése. A szakmai képzésen túl az előadói szerephez, mint speciális
feladathoz szükséges kompetenciák fejlesztése is célkitűzés volt a Bírósági
coach-tréneri hálózat tagjainak bevonásával.
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Az új Pp. hatálybalépését követően annak gyakorlati alkalmazása kapott
hangsúlyt a május 30-31. napján megrendezett „Az új Pp. a gyakorlatban
– képzők képzése” megszervezésével, melyet a második félévben követnek
majd a helyi/regionális képzésben megvalósuló workshopok.
Az egyetemekkel való együttműködést erősítendő 2019. március 29-én
került megtartásra a jogi karok dékánjai, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Államtudományi és Közigazgatási Kar dékán-helyettese és jogtörténészek
részvételével a dékáni találkozó.

3. Pályázatok és tudományos kutatások, könyvtár
3.1. Mailáth György Tudományos Pályázat
A 2018-ban meghirdetett Mailáth György Tudományos Pályázat lezárásaként,
2019. február 22. napján a MIA-n megrendezett szimpóziumon a díjazottak
ebben az évben is lehetőséget kaptak arra, hogy előadás keretében ismertessék pályaműveiket. A dolgozatok, az elmúlt évekhez hasonlóan, e-könyv
formában is elérhetőek a bírósági szervezet központi honlapján.
Hagyományosan az év első felében, immár hatodik alkalommal került meghirdetésre a Mailáth György Tudományos Pályázat, melynek ez évi mottója: Az
igazság mentsvára – 150 év bírói függetlenség „…a bíró függetlensége nem a
bírónak adott kedvezmény és tulajdonság, hanem a társadalomnak oltalma….”
(Csemegi Károly).

3.2. Ráth György Bírósági Történelem
és Hagyományápolás Pályázat
Az OBH elnöke 2018-ban, immár ötödik alkalommal hirdette meg a Ráth György
Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázatot. A kiírásra összesen 17
pályamű érkezett, 13 törvényszék és 4 ítélőtábla pályázott. A pályaművek elbírálására 2019. február 8-án került sor.
A benyújtott pályázatokat elbíráló bizottság bírósági vezetőkből és neves
jogtörténész professzorokból állt, akik valamennyi benyújtott pályázatot támogathatónak ítéltek.
A tavalyi pályázatok tartalmához képest egyértelmű a javulás, látszik, hogy
a pályázók megfontoltan kimunkált, levéltárral és jogtörténészek közreműködésével megvalósítandó kutatási és kiadványtervet tettek az asztalra.
A Ráth György Pályázat népszerűségét növelő bíróságtörténeti konferencia-körút megszervezése mellett, az OBH finanszírozásával, a nyertes pá74
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lyázatok eredményeként kiadványok készítésére, konferenciák, kiállítások
szervezésére, tárgyak restaurálására, helyiségek helyreállítására, valamint
emléktáblák állítására került sor.

3.3. Bíróságtörténeti Konferencia-körút
A 2018-ban elindult bíróságtörténeti konferencia-körút célja, hogy előmozdítsa
a további kutatásokat, felkeltse az érdeklődést a bíróságok története iránt, és
konferenciák keretében, kiállításokkal egybekötve bemutassa az eredményeket.
2019 februárjában a Győri Ítélőtábla lett a konferencia-körút következő állomása, ahol a Polgári Perrendtartásról szóló 1868. évi LIV. törvénycikk témaköréhez kapcsolódtak a kiállítással.
A Pécsi Ítélőtábla 2019. áprilisi rendezvénye a kihágási törvényről szóló
1879. évi XL. törvénycikk témakörét állította középpontba. A kiállításnak a
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar aulájának rektori portrékkal díszített előcsarnoka adott otthont.
A kiállítás és konferencia-körút záróeseményére 2019. július 8. napján a
Fővárosi Ítélőtábla szervezésében, a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869.
évi IV. törvénycikk hatálybalépésének 150. évfordulója alkalmából került sor.

3.4. Könyvtár
Az OBH a 2016-ban létrehozott Országos Bírósági Könyvtári Szakértői Koordinátori Hálózat kialakításával a bírósági könyvtárak működését támogatja.
Az év elején kiadásra került a 6/2019 (II.27.) OBH utasítás az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerről, mely tovább erősíti a bírósági rendszer könyvtárainak szakmai együttműködését. A bírósági könyvtárak által használt integrált könyvtári rendszer támogatási szerződése is megújításra került, így ennek
köszönhetően számos új fejlesztés (e-dokumentum kölcsönzés, „kérdezd a
könyvtárost” funkció) is megvalósításra kerülhet a jövőben. 2019-ben jelentősen bővültek a hálózat központi szolgáltatásai az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Programja által: a számos hazai szakirodalmi
forrás mellett immár a külföldi adatbázisok használata is egyre emelkedik a
bírósági felhasználók körében.
A bírósági könyvtárosok részére szervezett éves központi szakmai továbbképzésen túlmenően 2019. I. félévében is folytatódtak a regionális képzések.
Nagy hangsúlyt kapott a megújult bírósági könyvtári szolgáltatások népszerűsítése a bírósági vezetők, az európai jogi szaktanácsadók részére a számukra megküldött tájékoztató anyagok, irodalomkutatások formájában.
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3.5. Egyetemi együttműködési megállapodások
Az egyetemek jogi karai és az OBH 2019 márciusában együttműködési
megállapodást kötöttek egymással, melynek célja az eddigi együttműködés
kereteinek további bővítése, különösen az oktatás, képzés, továbbképzés,
konferenciák és rendezvények szervezése, valamint kutatási területeken. Az
egyetemek és az OBH az egyes további, konkrétan megvalósítandó projektek
kapcsán külön megállapodásokat, szerződéseket kötnek egymással.

3.6. Országos Pervezetési verseny
Első alkalommal került meghirdetésre bírósági fogalmazók és bírósági titkárok részére a 2019. január hónapban megrendezett Országos Pervezetési
Verseny, ahol a regionális és helyi fordulók nyertesei mérhették össze tudásukat mind polgári jogi, mind büntetőjogi területeken. A kétnapos rendezvény a versenyzők és a szakmai zsűri visszajelzései alapján is beváltotta a
hozzá fűzött reményeket. A bírói pályán nélkülözhetetlen tárgyalási gyakorlat
megszerzése mellett a verseny célja a titkárok és fogalmazók tudásának és
bírói attitűdjének kompetitív jelleggel történő bemutatása, erősítése, valamint
további erkölcsi és anyagi elismerése volt. A rendezvény lehetőséget biztosított a fiatalabb és a tapasztaltabb generációk közötti kapcsolatok további
elmélyítésére, szakmai eszmecserére.

3.7. Werbőczy Universitas
A bírák szakmai továbbképzése kapcsán az Országos Bírósági Hivatal az
egyetemek jogi karaival kötött együttműködési megállapodás alapján a Werbőczy Universitas ösztöndíj program keretében 100 bíró számára biztosít
lehetőséget arra, hogy az ítélkezési tevékenységéhez kapcsolódó területen
egyetemi szakirányú továbbképzés keretében bővítse ismereteit és szerezzen szakjogász végzettséget. A meghirdetett pályázat jelentkezési időszaka
másfélszeres túljelentkezés mellett zárult, a képzésekre a beiratkozások és
azok megkezdése 2019. II. félévében történik meg.

4. Fogalmazói felvételi versenyvizsga
2019. I. félévében 31 fogalmazói álláshely meghirdetésére került sor. A kiírt
álláshelyekre több mint kétszeres volt a túljelentkezés: 64 fő nyújtott be pályázatot. A versenyvizsgára bejelentkezett 60 pályázó közül 53 fő tett eredményes vizsgát, míg 3 fő már érvényes versenyvizsga-eredménnyel rendelke76
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zett. A sikeres pályázók közül 28 fő került kinevezésre a bírósági fogalmazói
álláshelyekre.

5. Nemzetközi kapcsolatok
5.1 Nemzetközi kapcsolatrendszer
Az OBH, valamint a bíróságok szerteágazó, tartós és több évre visszanyúló szakmai kapcsolatrendszert tartanak fenn nemzetközi szervezetekkel, illetőleg külföldi bíróságokkal. Ezen együttműködések azon túlmenően, hogy
lehetőséget biztosítanak a bíráknak és a bírósági titkároknak a nemzetközi
tendenciák megismerésére, a széleskörű tudásmegosztás színterei is.
5.1.1. Bíróságok nemzetközi kapcsolatai
A 25 ítélőtábla és törvényszék közül
y 15 bíróság tart fenn,
y 10 különböző országgal
önálló, kétoldalú szakmai kapcsolatot.

Bíróságok nemzetközi kapcsolatai
Szlovénia; 2
Horvátország; 1

Ausztria; 4

Bulgária; 1
Szerbia; 1
Kína; 2

Románia; 3

Szlovákia; 2

Németország; 6

Lengyelország; 4
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5.1.2. Részvétel a nemzetközi szervezetek munkájában
Az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) éves közgyűlésein, valamint a
csereprogramok koordinátorainak szervezett találkozókon Magyarország EU
csatlakozása óta képviselteti magát a bírósági szervezet. A közgyűlést 2019.
június 26-28. között rendezték Bukarestben, ahol megválasztották az EJTN
vezető tisztségviselőit, és lehetőség nyílt a munkacsoportokhoz történő csatlakozásra, a tagságok megújítására. Az Országos Bírósági Hivatal felvételt nyert
az EJTN Igazságügyi Képzési Módszerek (Judicial Training Methods) munkacsoportba.
Az OBH kijelölt nemzeti kapcsolattartók útján vett részt az Európai Igazságügyi Hálózat (EJN) munkájában.
5.1.2.1. Kiküldetések, delegációk fogadása
Az OBH elnökének célja, hogy a magyar bírósági szervezet megismerje más
államok igazságszolgáltatási gyakorlatát, valamint a külföldi társszervek megfelelő és részletes tájékoztatást kapjanak a magyar bírósági rendszerről. Ennek fényében az OBH elnöke és az OBH 2019. I. félévében számos vendéget
és delegációt fogadott:
y az AIAKOS csereprogram keretében bírósági fogalmazók és titkárok,
valamint kezdő bírák delegációja,
y a Nemzetközi Bírói Egyesület delegációja,
y a Bosnyák Legfelsőbb Bírói és Ügyészi Tanács delegációja,
y a Pécsi Ítélőtáblára látogató német bírák delegációja,
y a Vietnámi joghallgatók delegációja.
A fentiek közül az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) AIAKOS nevű
csereprogramját érdemes kiemelni. Ennek keretében bírósági fogalmazók és
titkárok, valamint kezdő bírák 19 fős csoportja látogatott hazánkba 2019. május
13-17. között, hogy betekintsenek a magyar igazságügyi rendszer működésébe. Az AIAKOS programban fogalmazók, bírósági titkárok és pályakezdő bírák,
ügyészek vehetnek részt, akik így megismerkedhetnek más igazságügyi rendszerekkel és képzésekkel, bővíthetik ismereteiket az Európai Unió jogszabályai,
illetve az igazságügyi együttműködés terén és személyes kapcsolatokat alakíthatnak ki, melyeket hasznosíthatnak szakmai pályafutásuk során. Az ötnapos
rendezvényen az Országgyűlés, a Legfőbb Ügyészség, a Kúria, a Fővárosi Törvényszék és az OBH szakmai tevékenységébe pillanthattak be.
5.1.2.2. A MIA által szervezett nemzetközi rendezvények
Nemzetközi képzések
2019-ben az Európai Unió támogatásával megvalósult projekt keretében, az
Európai Jogakadémia (ERA) az OBH partnerségével a MIA-n rendezte meg
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2019. február 19-21. között versenyjogi képzését. Az angol-magyar szinkrontolmácsolással megrendezett képzésen 50 magyar bíró, bírósági titkár,
bírósági fogalmazó és ügyész vett részt. A háromnapos képzés célja az volt,
hogy a résztvevők megismerkedhessenek az EUMSz. 101. és 102. cikkeivel,
az EU versenyjogának magánjogi érvényesítésével és az állami támogatások
jogával.
Az EJTN THEMIS fogalmazói verseny 2019. április 23-26. között megtartott elődöntőjének, mely az EU és az európai büntetőeljárás címet viselte,
a Magyar Igazságügyi Akadémia adott otthont. A bordeaux-i döntőbe jutott
az első és a második helyezett (olasz és francia) csapat, vigaszágon pedig a
dán csapat jutott tovább. Magyar bírósági csapat most először vett részt a
büntetőjogi témájú elődöntőben. A magyar fogalmazók prezentációjukban az
illegális vadkereskedelem veszélyeire hívták fel a figyelmet. A magyar és olasz
csapat dolgozata az EJTN Journalban is megjelenik.
Nemzetközi konferenciák
Hagyományteremtő céllal került megrendezésre 2019. április 8-9. napjain a
Szuverenitás az Európai Igazságügyi Térségben – Tapasztalatok, kihívások,
inspirációk című nemzetközi konferencia. A mintegy kétszáz fős rendezvényen a nemzeti bíróságok igazgatási rendszerének tapasztalatairól, a bíróságok XXI. századi kihívásairól, valamint arról volt szó, milyen hatása van a
nemzeti bíróságok joggyakorlatára az európai bíróságoknak. A konferencia
első napjának helyszíneként az Igazságügyi Palota szolgált, a konferencia
második napja a Magyar Igazságügyi Akadémián workshopokkal folytatódott.
Az Országos Bírósági Hivatal Magyarország EU-csatlakozásának 15. évfordulója alkalmából 2019. május 27-én ünnepi konferenciát szervezett a
Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az ünnepi konferencián olyan
neves előadók vettek részt, mint Juhász Endre az Európai Unió Bíróságának
bírája, Pelczné Gáll Ildikó az Európai Számvevőszék tagja, Berke Barna és
Csehi Zoltán az Európai Unió Törvényszékének bírái, Zupkó Gábor az Európai
Bizottság Magyarországi Képviseletének képviseletvezetője, valamint Takács
Szabolcs és Varga Judit államtitkárok. A konferencia második és harmadik
napja az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat képzésének keretében folytatódott tovább a Magyar Igazságügyi Akadémián.
A Visegrádi Négyek és Horvátország bíróinak, valamint bírósági titkárainak
részvételével került megrendezésre az Országos Bírósági Hivatal szervezésében a Digitális bíróságok című angol nyelvű nemzetközi konferencia 2019.
június 13-14. napjain a Magyar Igazságügyi Akadémián.
A résztvevők előadásokon, kerekasztal beszélgetéseken, és workshopokon keresztül ismerkedhettek meg a bírósági szervezetet érintő digitalizáció
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témájával. A kétnapos nemzetközi konferencián a Digitális Bíróság fejlesztéseit a beszédfelismerő és leíró programot, valamint az elektronikus határozatszerkesztőt is megismerhették az érdeklődők.
A 2019. február 14-16. között megrendezett Hercule III. Téli Akadémiát az
Országos Bírósági Hivatal közreműködésével a Miskolci Egyetem szervezte, házigazdája pedig a Magyar Igazságügyi Akadémia volt. Az Európai Unió
pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelmével kapcsolatos aktuális kérdéseket
vitatták meg hazai és külföldi jogászok. A Hercule projekt fő szervezője a
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara volt, a végrehajtásban pedig
számos szakmai és tudományos szervezet működött közre. A Hercule III. Téli
Akadémián magyar bírák mellett román, osztrák, görög és német jogtudósok
is előadást tartottak.

5.2 Nemzetközi képzések, ösztöndíjprogramok
Kiutazások
2019. I. félévében összesen 181 alkalommal 96 bíró, 35 bírósági titkár és 5
igazságügyi alkalmazott vehetett részt külföldi tanulmányutakon, konferenciákon és képzéseken. Magyarországon megrendezett nemzetközi képzéseken 59 bíró, 21 bírósági titkár, és 4 igazságügyi alkalmazott vehetett részt
összesen 10 alkalommal.
Az EJTN rövidtávú, kéthetes csereprogramja keretében 1 magyar bíró
utazott külföldi tanulmányútra, továbbá a családjogi témában megszervezett egyhetes speciális csereprogramon szintén 1 magyar bíró vett részt. A
bilaterális csereprogram keretében pedig a Győri Törvényszékről 5 bíró tett
látogatást Padovai Bíróságon. Az Emberi Jogok Európai Bíróságán, illetve az
Európai Unió Bíróságán 1-1 bíró vehetett részt az EJTN egyéves hosszútávú
bírócsere programjában.
5.2.1. EJTN THEMIS
Az EJTN THEMIS fogalmazói versenyének két fordulóján, az A és D elődöntőn is képviseltette magát Magyarország. A „D elődöntőt” 2019. július 02-05.
között tartották Bírói etika és szakmai magatartás témakörben Szófiában. A
magyar csapat Finnországgal holtversenyben első helyezést ért el és továbbjutott a döntőbe.
5.2.2. Werbőczy ösztöndíjprogramok
Werbőczy Mundus
A Werbőczy Mundus Ösztöndíjprogram keretében az OBH elnöke gyakornoki
lehetőséget biztosít bírák és bírósági titkárok részére az Európai Unió Bírósá80
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gán Luxembourgban; bírák, bírósági titkárok, és bírósági fogalmazók részére
az Európai Jogakadémián Trierben; valamint bírák részére az Emberi Jogok
Európai Bíróságán Strasbourgban.
Az elsajátított ismeretek és a megszerzett tapasztalatok a visszaérkező
ösztöndíjasok tudásmegosztása révén beépülnek a bírósági szervezetbe.
2019. I. félévében a program keretében két bíró dolgozott az Európai Unió
Bíróságán, Luxembourgban, valamint egy bírósági titkár és egy bírósági fogalmazó az Európai Jogakadémián, Trierben. 2019 tavaszán újra kiírásra kerültek az ösztöndíj pályázatok, amelyek eredményeképpen 2019 szeptemberétől három pályázó kezdte meg 5 hónapos gyakornoki idejét.
Werbőczy Lingua
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke Werbőczy Lingua elnevezéssel és megújult tartalommal hirdette meg a korábban „Használd a nyelvtudásod és kreativitásod” cím alatt futó programot, melynek célja az idegen nyelvű kommunikációs erőforrások minél szélesebb körű hasznosítása és egyben anyagi
elismerésének biztosítása.
A pályázatra angol és német nyelvből aktív nyelvtudással – legalább középfokú C típusú nyelvvizsgával – rendelkező bírósági titkárok, fogalmazók
és határozott időre kinevezett bírák jelentkezhettek, akik vállalták a pályázati
felhívásban részletezett feladatok elvégzését.
A résztvevők munkái többek között a birosag.hu angol nyelvű oldalán és a
központi intraneten a „Színes hírek a nagyvilágból” című rovatban olvashatók.
Werbőczy Universitas
Az OBH és a jogi képzést nyújtó hazai egyetemek közötti bővülő együttműködések eredményeként létrejövő ösztöndíj program a bírák számára nyújt
támogatást egyes szakjogász végzettségek megszerzéséhez.
Werbőczy Schola
Az OBH és a hazai jogi karok kutatói és tudományos műhelyei közötti együttműködés az igazságszolgáltatást, különösen annak szervezetét érintő kérdésekben.

5.3. Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat (EJSZH)
Az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat (EJSZH) 2013 óta, az OBH elnöke
által kiadott szabályzat alapján segíti az európai jog megfelelő alkalmazását,
az Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlatának megismertetését a magyar bírói karral.
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A hálózat kiemelt célja, hogy biztosítsa az európai jogi kérdésekben a gördülékeny információáramlást a magyar igazságszolgáltatás és az EU intézményei között, valamint, hogy gyors és hatékony szakmai segítséget nyújtson
a bíráknak a jogalkalmazásban.
A szaktanácsadók munkáját koordinátor, illetve ügyszakonként (polgári,
büntető, közigazgatási, munkaügyi) egy-egy koordinátor-helyettes irányítja
és szervezi. 2019. június 30-án a Hálózatnak 59 szaktanácsadó bíró tagja és
19 szaktanácsadó titkár tagja van, akik – a Kúria és a Fővárosi Törvényszék
kivételével – megbízásukat az ítélőtáblák illetékességi területéhez igazodva
kapják, munkájukért tárgyalási nap kedvezményben, és kiegészítő-, valamint
nyelvpótlékban, illetőleg a titkárok céljuttatásban részesülnek. A megbízásukat 3 évre, többlépcsős kiválasztási folyamat eredményeképpen pályázat útján nyerik el az OBH elnökétől.
2019. I. félévében többek között:
y A tanácsadások során kapott kérdések és válaszok alapján elkészültek a „Határon átnyúló Végrehajtási Jogi Gyakran Ismételt Kérdések
és Válaszok”, valamint a „Határon átnyúló Családjogi Gyakran Ismételt
Kérdések és Válaszok” című szakmai anyagok.
y Kötelező képzésen vettek részt 2019. május 27-29. napján, melynek
központi témája Magyarország EU-csatlakozásának 15. évfordulója volt. A képzés első napja keretében a szaktanácsadók részt vettek
az Országos Bírósági Hivatal által a Magyar Tudományos Akadémián
bírósági vezetők, nagykövetek, és a társhivatásrendek képviselőinek
részvételével „Ünnepi konferencia Magyarország EU-csatlakozásának
15. évfordulója alkalmából” címmel rendezett eseményen. Ezt követően a Magyar Igazságügyi Akadémián a szaktanácsadók számára a
második napon angol nyelvű szakmai nap, a harmadik napon az ELTE
Law Journal folyóiratba készült műhelytanulmányok megvitatása és a
csatlakozásról folytatott kerekasztalbeszélgetés következett.
y A titkárok további egy, számukra szervezett kötelező képzésen bővíthették ismereteiket, a bírák külön szakági üléseket is tartottak.
y A szaktanácsadói hálózat aktívan közreműködött a 2019. június 1314-én tartott V4 országok bírái számára rendezett „Digitalizáció” című
nemzetközi konferencia szervezésében és lebonyolításában.
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Az Országos Bírósági Hivatal működése
1. Jogszabályban nevesített feladatkörök
A bírósági főfolyamatokat támogató, irányító, igazgató és ellenőrző funkciók betöltésével az OBH a bírósági igazgatás központi szervezete. Az OBH
működésén keresztül valósul meg az OBH elnöke jogköreinek gyakorlása és
kötelezettségeinek teljesítése. Az OBH feladatait a Bszi. 86. §-a általánosságban fogalmazza meg, miszerint az OBH előkészíti az OBH elnökének határozatait és gondoskodik azok végrehajtásáról, képviseli az OBH elnökét és
a bíróságokat a bírósági eljárásokban, vezeti a bírák központi személyi nyilvántartását, kezeli a bírói vagyonnyilatkozatok vagyoni részét, továbbá ellátja
a jogszabály alapján hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.
Bizonyos ügyekben a jogszabályok a bíróságok ítélkezési tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartásvezetési kötelezettségeket is előírnak. Az
egyéb jogszabály által ide utalt, önálló, központi feladatok közül kiemelendő:
• a Gondnokoltak Országos Nyilvántartása,
• a civil szervezetek országos nyilvántartásának vezetése,
• a hirdetményi kézbesítés rendszerének a működtetése, valamint
• a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartása.

2. Szervezeti felépítés
Az OBH egyedi feladatokkal és szervezeti struktúrával létrejött központi igazgatási szervezet.
Az OBH irányítja, szervezi, ellenőrzi és koordinálja a beszámolóban ismertetett feladatokat, mint
y a központi bírósági igazgatás,
y a fejezeti költségvetési gazdálkodás,
y a több mint 11 ezer fővel működő bírósági szervezet központi létszámgazdálkodása,
y a csaknem 200 bírósági épület,
y a több ezer informatikai eszköz és a hálózatok működőképességének
és működtetésének biztosítása,
y a több száz millió forintos európai uniós pályázatok lebonyolítása.
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Az OBH szervezeti struktúrája a beszámolóval érintett időszakban nem változott. 2019. I. félévi szervezeti felépítésben 13 főosztály vagy főosztályként
működő szervezeti egység került kialakításra, amelyek összesen 33 osztályból épülnek fel.

3. Az OBH létszáma
Az OBH állományi létszáma munkakörök szerint
munkaköri csoport

állományi létszám (fő)

arány

beosztott bíró

50

15,11%

bírósági titkár

17

5,14%

vezető

61

18,43%

felsőfokú végzettségű
tisztviselő

110

33,23%

középfokú végzettségű
tisztviselő

55

16,62%

fizikai dolgozó

34

10,27%

bírósági fogalmazó

4

1,21%

331

100%

OBH záró munkajogi
létszáma
2019. június 30-án

Az OBH engedélyezett létszáma 2019. április 1. napjától 323 fő. Ez – 2018.
december 31-hez képest – három fő létszámcsökkenést jelentett.
A munkaköri elemek összetételében változott a létszám, mely 2 bírósági
titkári álláshely bírósági fogalmazó álláshellyé átalakításával, valamint a bírósági szervezetrendszer informatikai feladatainak átstrukturálása 3 felsőfokú
végzettségű tisztviselői álláshely csökkenésével járt.
Az OBH munkajogi állományi létszáma 2019. I. félévének végén 331 fő volt,
mely tartalmazza a határozott időre beosztott bírák központi kezelésbe vont
álláshelyének számát is (18 fő).
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Az OBH-ban dolgozók 2019. I. félévi munkaterhét jól szemléltetik az alábbi
adatok:
y 57 780 db irat került iktatásra,
y 55 088 db civil szervezeti beszámoló érkezett elektronikus úton, 5 804
db pedig postai úton,
y 266 db új általános meghatalmazás került bejegyzésre az Általános
Meghatalmazások Nyilvántartásába,
y 54 910 gondnokság alá helyezett személy bejegyzése található a
Gondnokoltak Országos Nyilvántartásában, valamint 30 személy tett
ezen időszak alatt előzetes jognyilatkozatot.
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