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19. Az OBH elnöke 

65. § Az OBH elnöke a bírói függetlenség alkotmányos elvének megtartásával ellátja a 

bíróságok igazgatásának központi feladatait, valamint a költségvetési törvény bíróságokról szóló 

fejezete tekintetében a fejezet irányító hatásköreit, és felügyeletet gyakorol az ítélőtáblák és a 

törvényszékek elnökeinek igazgatási tevékenysége felett. 

20. Az OBH elnökének megválasztása 

66. §2 Az OBH elnökét az Országgyűlés a határozatlan időre kinevezett és legalább 5 éves 

bírói szolgálati viszonnyal rendelkező bírák közül választja az Alaptörvény 25. cikk (6) 

bekezdésében foglaltak szerint. Az OBH elnöke nem választható újra. 

67. § (1) A köztársasági elnök az OBH elnökének személyére a korábbi elnök megbízatási 

ideje lejártát megelőző 3 hónapon belül, de legkésőbb a megbízatási idő lejártát megelőző 

negyvenötödik napon javaslatot tesz. 

(2)3 Ha az OBH elnökének megbízatása a 70. § (1) bekezdés b)-f) pontjában meghatározott 

okból szűnt meg, a köztársasági elnök 30 napon belül tesz javaslatot az OBH elnökének 

személyére. 

(3) A jelöltet az Országgyűlés igazságüggyel foglalkozó bizottsága meghallgatja. Azt a jelöltet, 

akit sikertelen választás után a köztársasági elnök újra jelöl, nem kell ismét meghallgatni. 

(4) A választást a jelöltállítástól számított 15 napon belül meg kell tartani. Ha a javasolt 

személyt az Országgyűlés nem választja meg, a köztársasági elnök legkésőbb 30 napon belül új 

javaslatot tesz. 

21. Az OBH elnökének jogállása 

68. § (1) Nem választható az OBH elnökévé az, 

a) aki az OBT tagja, 

                                                 
1 Kihirdetve: 2011. XII. 2. 
2 Megállapította: 2013. évi CXXXI. törvény 14. § (1). Hatályos: 2013. VIII. 1-től. 
3 Módosította: 2013. évi CXXXI. törvény 15. § a). 



b) akivel szemben fegyelmi vagy - a magánvádas és pótmagánvádló vádindítványa alapján 

indult eljárást kivéve - büntetőeljárás van folyamatban, 

c) aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, 

d) akivel szemben eljárás van folyamatban az alkalmatlanságának megállapítása iránt, 

e) akinek a bírói szolgálati viszonya törvény alapján szünetel, vagy 

f) aki a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti hozzátartozói kapcsolatban áll az OBT 

tagjával vagy az OBH elnökének kinevezési hatáskörébe tartozó bírósági vezetővel. 

(2) Az OBH elnöke az elődje megbízatásának megszűnését követő napon, vagy ha elődje 

megbízatásának megszűnését követően választották meg, a megválasztásának napján lép 

hivatalba. 

69. § (1) Az OBH elnökére - ha törvény másképpen nem rendelkezik - a bírákra vonatkozó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

(2)4 Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha az OBH elnök bírói szolgálati 

viszonya megszűnik. 

22. Az OBH elnöke megbízatásának megszűnése 

70. § (1)5 Az OBH elnökének megbízatása megszűnik: 

a) a megbízatási időtartam leteltével, 

b) a bírói szolgálati viszonya megszűnésével, 

c) lemondással, 

d)6 az összeférhetetlenség kimondásával, 

e) felmentéssel vagy 

f) a tisztségtől való megfosztással. 

(2)7 Az OBH elnöke megbízatásának megszűnését az (1) bekezdés a)-c) pontja esetében az 

Országgyűlés elnöke állapítja meg. Az (1) bekezdés d)-f) pontja esetében a megbízatás 

megszűnésének kérdésében az Országgyűlés határoz. 

(3) Az OBH elnöke megbízatásának megszűnéséről az Országgyűlés elnöke annak 

megállapítását követő 8 napon belül tájékoztatja a köztársasági elnököt. 

(4)8 

71. § (1) Az OBH elnöke a köztársasági elnök útján az Országgyűlés elnökéhez intézett 

nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül lemondhat megbízatásáról. A lemondás 

érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges. 

(2) A megbízatásról történő lemondás ideje 6 hónap; a felek ennél rövidebb időben is 

megállapodhatnak. A lemondási idő azon a napon kezdődik, amikor a lemondásról szóló 

jognyilatkozat az Országgyűlés elnökéhez megérkezik. 

72. § (1) Ha az OBH elnöke az összeférhetetlenségét a megválasztásától számított 30 napon 

belül nem szünteti meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok 

merül fel, az Országgyűlés a köztársasági elnök írásbeli indítványára - az összeférhetetlenségi 

ügyekkel foglalkozó bizottsága véleményének kikérése után - az indítvány kézhezvételétől 

számított 30 napon belül dönt az összeférhetetlenség kimondásának kérdésében. 

(2) Ha az összeférhetetlenségi eljárás ideje alatt az OBH elnöke a vele szemben fennálló 

                                                 
4 Módosította: 2013. évi CXXXI. törvény 16. § b). 
5 Megállapította: 2013. évi CXXXI. törvény 14. § (2). Hatályos: 2013. VIII. 1-től. 
6 Végre nem hajtható módosítására lásd: 2012. évi XXXVI. törvény 158. § (31). 
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Országgyűlés alakuló ülésének napjától, 2014. V. 6-tól. Lásd: 157/2014. (IV. 18.) KE határozat. 
8 Hatályon kívül helyezte: 2012. évi CXI. törvény 14. §. Hatálytalan: 2012. VII. 17-től. 



összeférhetetlenségi okot megszünteti, az összeférhetetlenség kimondását mellőzni kell. 

(3) Az összeférhetetlenségi ok megszüntetéséig az OBH elnöke a tisztségéből adódó jogköreit 

nem gyakorolhatja. 

73. § Felmentéssel szűnik meg a megbízatás, ha az OBH elnöke neki fel nem róható okból 90 

napon túlmenően nem képes eleget tenni megbízatásából eredő feladatainak. A felmentést a 

köztársasági elnök indítványozhatja. 

74. § (1) Tisztségtől való megfosztással szűnik meg a megbízatás, ha az OBH elnöke neki 

felróható okból 90 napon túlmenően nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak, továbbá 

ha valamely cselekménye, magatartása vagy mulasztása miatt a tisztségére méltatlanná vált. A 

tisztségtől való megfosztást a köztársasági elnök vagy az OBT a tagjai kétharmadának 

szavazatával meghozott határozatával indítványozza az Országgyűlésnél. 

(2) A tisztségtől való megfosztást az (1) bekezdésben foglaltak szerinti indítvány megtételére 

jogosult, az arra alapot adó ok vizsgálatát követően - az okok részletes kifejtésével, és az azok 

alapjául szolgáló iratok egyidejű csatolásával - indítványozhatja. Az indítványt az Országgyűlés 

igazságüggyel foglalkozó bizottsága megvizsgálja, és javaslatot tesz az Országgyűlésnek a 

határozat tartalmára. 

75. § (1) 9  Ha az OBH elnökének megbízatása a határozott idő leteltével szűnik meg, őt 

pályázat kiírása nélkül, legalább az elnöki megbízatását megelőzővel azonos szintű bíróságra, 

illetve ha járásbírósági vagy közigazgatási és munkaügyi bírósági bíró volt, legalább 

törvényszékre tanácselnöknek kell kinevezni. 

(2)10 Ha az OBH elnökének megbízatása a határozott idő letelte előtt szűnik meg, őt pályázat 

nélkül, lehetőleg a korábbi szolgálati helyére és legalább a korábbival azonos bírói beosztásba 

kell helyezni. 

23. Az OBH elnökének feladatai 

76. § (1) Az OBH elnöke általános központi igazgatási feladatkörében 

a) kialakítja és évente aktualizálja a bírósági igazgatás hosszú távú feladatait és a 

megvalósításuk feltételeit tartalmazó programot, 

b) az igazgatási feladatainak ellátása érdekében jogszabályi keretek között - normatív 

utasításként - a bíróságokra kötelező szabályzatokat alkot, továbbá ajánlásokat és határozatokat 

hoz,11 

c) képviseli a bíróságokat, 

d) 12  a bíróságokat érintő jogszabály alkotására tehet javaslatot a jogszabályalkotás 

kezdeményezésére jogosultnál, 

e) a bíróságok véleményét az OBH-n keresztül beszerezve és összegezve, véleményezi - az 

önkormányzati rendeleteket kivéve - a bíróságokat érintő jogszabályok tervezetét, és 

f) meghívottként részt vesz az Országgyűlés bizottságainak ülésén a bíróságokat közvetlenül 

érintő jogszabályokra vonatkozó napirendi pont megtárgyalásakor. 

(2) Az OBH elnöke az OBH irányításával kapcsolatos feladatkörében 

a) irányítja az OBH tevékenységét, 

b) megállapítja az OBH szervezeti és működési szabályzatát, és 

                                                 
9 Módosította: 2013. évi CXXXI. törvény 16. § c). 
10 Módosította: 2013. évi CXXXI. törvény 16. § c). 
11 Lásd: 13/2012. (X. 18.) OBH utasítás, 14/2012. (X. 18.) OBH utasítás, 15/2012. (X. 18.) OBH utasítás, 16/2012. (X. 18.) OBH utasítás, 
17/2012. (X. 18.) OBH utasítás, 18/2012. (X. 18.) OBH utasítás, 19/2012. (X. 18.) OBH utasítás, 12/2012. (X. 1.) OBH utasítás. 
12 Megállapította: 2012. évi CXI. törvény 4. § (1). Hatályos: 2012. VII. 17-től. 



c) javaslatot tesz az OBH elnökhelyetteseinek kinevezésére és felmentésére. 

(3) Az OBH elnöke a bíróságok költségvetésével kapcsolatos feladatkörében 

a) 13  összeállítja - a központi költségvetésről szóló törvény Bíróságokról szóló fejezete, 

valamint az OBT tekintetében az OBT, továbbá a Kúria tekintetében a Kúria elnöke 

véleményének kikérésével és ismertetésével - a bíróságok költségvetésére vonatkozó javaslatát és 

az annak végrehajtására vonatkozó beszámolóját, amelyet a Kormány a központi költségvetésről 

szóló törvényjavaslat és az annak végrehajtására vonatkozó törvényjavaslat részeként változtatás 

nélkül terjeszt az Országgyűlés elé, 

b) meghívottként részt vesz a Kormány, továbbá az Országgyűlés költségvetéssel foglalkozó 

bizottságának ülésén a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat és az annak végrehajtására 

vonatkozó törvényjavaslat bíróságokra vonatkozó költségvetési fejezetének megtárgyalásakor, 

c) ellátja a fejezetet irányító szerv vezetőjének feladatait a központi költségvetésről szóló 

törvény bíróságok fejezete tekintetében azzal, hogy év közben a Kúria előirányzatait a fejezetébe 

tartozó költségvetési szervekhez - a költségvetési szervek létszám-előirányzatának változása 

miatt szükséges átcsoportosítások kivételével - a Kúria elnökének egyetértésével csoportosíthatja 

át, 

d) gyakorolja a bírósági fejezet gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, 

e) irányítja a bíróságok belső ellenőrzését, 

f) az érdek-képviseleti szervekkel együttműködve meghatározza a cafetéria-juttatás éves 

összegét, és 

g) az érdek-képviseleti szervekkel együttműködve megállapítja az egyéb juttatások részletes 

feltételeit és mértékét. 

(4) Az OBH elnöke a statisztikai adatgyűjtéssel, az ügyelosztással és a munkateher méréssel 

kapcsolatos feladatkörében14 

a)15 a központi költségvetésről szóló törvény bíróságokra vonatkozó költségvetési fejezetének 

létszám-előirányzata, valamint a peres és nemperes eljárások átlagos országos munkaterhének 

mutatói alapján meghatározza a bíróságok - a törvényszékek esetében az illetékességi területükön 

működő közigazgatási és munkaügyi bírósággal, valamint járásbíróságokkal együttes - szükséges 

bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámát, 

b)16 

c)17 

d) dönt a bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és az adatok feldolgozásával kapcsolatos 

központi feladatokról, és 

e) meghatározza és szükség esetén évente felülvizsgálja a bírói munkateher mérésére szolgáló 

adatlapokat és módszereket, legalább évente egy alkalommal áttekinti a munkateher és az 

országos ügyforgalmi adatok alakulását, valamint bírósági szintenként és ügyszakonként 

meghatározza a peres és nemperes eljárások átlagos országos munkaterhét. 

(5) Az OBH elnöke a személyzeti kérdésekkel kapcsolatos feladatkörében 

a) kiírja a bírói álláspályázatokat, 

b) javaslatot tesz a köztársasági elnöknek a bírák kinevezésére és felmentésére, 

c) a bírót első kinevezésekor - a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényben 

meghatározott esetben - beosztja az elnyert pályázat szerinti bíróságra, 

                                                 
13 Megállapította: 2012. évi CXI. törvény 4. § (2). Hatályos: 2012. VII. 17-től. 
14 Végre nem hajtható módosítására lásd: 2012. évi CXI. törvény 4. § (3). 
15 Megállapította: 2013. évi CCXLIII. törvény 11. § (1). Hatályos: 2014. I. 1-től. 
16 Hatályon kívül helyezte: 2013. évi CXXXI. törvény 16. § d). Hatálytalan: 2013. VIII. 1-től. 
17 Hatályon kívül helyezte: 2012. évi CXI. törvény 14. §. Hatálytalan: 2012. VII. 17-től. 



d) beosztja a katonai bírót a katonai tanácsba, valamint a Magyar Honvédségnél fennálló 

hivatásos szolgálati viszonyának megszűnésekor más bírói munkakörbe, 

e)18 kijelöli - a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényben foglaltak szerint - a Be. 

17. § (5) és (6) bekezdésében, továbbá 448. § (2) bekezdésében meghatározott ügyekben ítélkező 

bírákat és a bírósági közvetítői tevékenységet végző bírákat, valamint a törvényszék elnökének 

javaslatára a törvényszéken közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bírákat, továbbá dönt a 

bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényben foglaltak szerint a kijelölés 

megszüntetéséről, 

f) beoszthatja a bírót a Kúriára, az OBH-ba, továbbá az igazságügyért felelős miniszter által 

vezetett a minisztériumba, illetve dönt a beosztás megszüntetéséről és a bírónak ismét tényleges 

bírói álláshelyre történő beosztásáról, 

g) dönt a bíró áthelyezéséről, 

h) dönt a bíró más szolgálati helyre történő kirendeléséről, ha a kirendelés nem a törvényszék 

és az illetékességi területén működő közigazgatási és munkaügyi bíróság, illetve járásbíróság 

között vagy a törvényszék illetékességi területén működő járásbíróságok között, vagy a 

törvényszék illetékességi területén működő közigazgatási és munkaügyi bíróság és a 

járásbíróságok között történik, 

i) dönt a bíró tekintetében a tartós külszolgálat ellátásáról, 

j) dönt arról, hogy a bíróság hatáskörének vagy illetékességi területének csökkenése olyan 

mértékű-e, hogy ott a bíró további foglalkoztatása nem lehetséges, 

k)-l)19 

m) kinevezi és felmenti a törvényben meghatározott bírósági vezetőket, 

n)20 

o) megállapítja, hogy a választó szerv melyik bírósághoz hány ülnököt választ, a nemzetiségi 

választói jegyzékben szereplő választópolgárok száma és az érintett települések választópolgárai 

száma arányának figyelembevételével akként, hogy legalább egy ülnököt minden nemzetiségi 

önkormányzat választhasson. 

(6) Az OBH elnöke a bíróságok igazgatásával kapcsolatos feladatkörében 

a) jóváhagyja az ítélőtáblák, továbbá a törvényszékek szervezeti és működési szabályzatát, 

b) irányítja és ellenőrzi - a járásbírósági, valamint a közigazgatási és munkaügyi bírósági 

elnökök kivételével - a bírósági elnökök igazgatási tevékenységét, ennek során: figyelemmel 

kíséri a bíróságok igazgatására vonatkozó szabályok érvényesülését, az eljárási határidők és az 

ügyviteli szabályok megtartását, mindezek érdekében vizsgálatot rendel el, 

c) elvégzi a kinevezési jogkörébe tartozó bírósági vezetők vizsgálatát, és 

d) a b) és c) pont szerinti vizsgálat megállapításaitól függően megteszi a hatáskörébe tartozó 

intézkedéseket, és ellenőrzi azok végrehajtását, fegyelmi eljárás kezdeményezését javasolhatja. 

(7) Az OBH elnöke a képzéssel kapcsolatos feladatkörében 

a) dönt a központi oktatási feladatokról és felügyeli azok végrehajtását, továbbá meghatározza 

a regionális képzési feladatokat, és 

b) meghatározza a bírák képzési rendszerének és a képzési kötelezettség teljesítésének 

szabályait, 

c)21 kinevezi a Magyar Igazságügyi Akadémia vezetőjét, 

d)22 meghatározza a bírósági fogalmazók egységes központi képzésének rendszerét. 

                                                 
18 Megállapította: 2013. évi CCXLIII. törvény 11. § (2). Hatályos: 2014. I. 1-től. 
19 Hatályon kívül helyezte: 2012. évi CXI. törvény 14. §. Hatálytalan: 2012. VII. 17-től. 
20 Hatályon kívül helyezte: 2012. évi CXI. törvény 14. §. Hatálytalan: 2012. VII. 17-től. 
21 Beiktatta: 2012. évi CXVII. törvény 81. §. Módosította: 2013. évi CCXLIII. törvény 11. § (20) a). 



(8) Az OBH elnöke a tájékoztatással kapcsolatos feladatkörében 

a) félévente tájékoztatja a tevékenységéről az OBT-t, 

b) évente tájékoztatja a Kúria, az ítélőtáblák, valamint a törvényszékek elnökeit a 

tevékenységéről, 

c)23 a bíróságok általános helyzetéről és a bíróságok igazgatási tevékenységéről évente az 

Országgyűlésnek, továbbá az éves beszámolók között egy alkalommal az Országgyűlés 

igazságüggyel foglalkozó bizottságának beszámol, 

d) gondoskodik a Bírósági Határozatok Gyűjteményének közzétételéről, 

e) az igazságügyért felelős miniszter felkérésére elrendeli a bíróságokon a jogalkotás 

előkészítéséhez, továbbá a jogszabályok hatályosulásának vizsgálatához szükséges adatok 

gyűjtését, és 

f) tájékoztatást ad az igazságügyért felelős miniszter megkeresésére - amennyiben szükséges, a 

bíróságok véleményét beszerezve - a jogalkotáshoz szükséges, a bíróságok szervezetével és 

igazgatásával, továbbá a bírósági jogalkalmazással kapcsolatos kérdésekben. 

(9) Az OBH elnöke egyéb feladatkörében 

a) ellátja az ítélőtáblák és a törvényszékek elnökeinek vagyonnyilatkozatával kapcsolatos 

feladatokat, 

b)24 ha a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerint a cím adományozásáról 

az OBT dönt, „címzetes törvényszéki bíró”, „címzetes táblabíró”, „címzetes kúriai bíró”, „kúriai 

tanácsos” cím adományozását, igazságügyi alkalmazott esetén főtanácsosi, tanácsosi cím 

adományozását, valamint kitüntetés, díj, oklevél vagy plakett adományozását kezdeményezi az 

OBT-nél, továbbá ha a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény cím adományozására 

az OBH elnökét jogosítja fel, dönt a „címzetes törvényszéki bíró”, „címzetes táblabíró”, 

„címzetes kúriai bíró”, „kúriai tanácsos” cím adományozásáról, 

c) biztosítja az érdek-képviseleti szervek jogainak gyakorlását, és 

d) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 

(10)25 Az OBH elnökét 

a) az általános központi igazgatással, 

b) a létszámgazdálkodással, 

c) a bíróságok költségvetésével, 

d) a statisztikai adatgyűjtéssel, az ügyelosztással és a munkateher méréssel, 

e) a személyzeti kérdésekkel, 

f) a bíróságok igazgatásával és 

g) a képzéssel 

kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges mértékben megilleti a fejezethez tartozó költségvetési 

szerveknél kezelt adatok kezelésének joga. 

77. § (1) Az OBH elnöke a 76. §-ban meghatározott jogköröket a Kúria és a Kúria elnöke 

tekintetében a Kúria elnökének a törvényben foglalt jogai és kötelezettségei figyelembevételével, 

az azokból következő eltéréssel gyakorolja. 

(2)26 Az OBH elnökének határozatait az érintettekkel haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon 

belül írásban kell közölni. Az OBH elnöke a határozatait a szükséghez képest indokolja. 

(3)27 Az OBH elnökének szabályzatát a Magyar Közlönyben, ajánlását és - az (5) bekezdésben 

                                                                                                                                                              
22 Megállapította: 2013. évi CCXLIII. törvény 11. § (3). Hatályos: 2014. I. 1-től. 
23 Megállapította: 2012. évi CXI. törvény 4. § (4). Hatályos: 2012. VII. 17-től. 
24 Megállapította: 2012. évi LXXXVI. törvény 78. § (1). Hatályos: 2012. VII. 1-től. 
25 Beiktatta: 2013. évi CCXLIII. törvény 11. § (4). Hatályos: 2014. I. 1-től. 
26 Az utolsó mondatot beiktatta: 2012. évi CXI. törvény 5. § (1). Hatályos: 2012. VII. 17-től. 
27 Módosította: 2013. évi CXXXI. törvény 16. § e). 



foglalt kivétellel - határozatát a központi honlapon, továbbá a bíróságok hivatalos lapjában kell 

közzétenni. 

(4)28 Az OBH elnöke a központi honlapon közzéteszi a bíróságok általános helyzetéről és a 

bíróságok igazgatási tevékenységéről szóló, az Országgyűlés számára készített beszámolót, 

továbbá a kinevezési jogkörébe tartozó vezetői állásra pályázók meghallgatásának 

jegyzőkönyveit. 

(5) Az intraneten kell közzétenni az OBH elnökének az OBH működése során e körben hozott 

határozatait és eljárási határozatait. 

(6) Az OBH elnöke a közérdeklődésre számot tartó határozatairól sajtóközleményt készít. 

(7)29 Az OBH elnöke a 76. § (8) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott tájékoztatást, illetve 

beszámolót úgy készíti el, hogy abban részletezi a 76. §-ban foglalt érintett hatásköreit, valamint 

külön kitér a 76. § (4) bekezdés b) pontjában, és a 76. § (5) bekezdés b), h) és m) pontjaiban 

meghatározott hatáskörei gyakorlásának szempontjaira és körülményeire. 

77/A. § 30  (1) A bíró az OBH elnöke által alkotott szabályzattal szemben alkotmányjogi 

panasszal az Alkotmánybírósághoz fordulhat, ha fennállnak az Alkotmánybíróságról szóló 

törvényben az alkotmányjogi panasz benyújtására meghatározott feltételek. 

(2) Az OBH elnökének személyzeti kérdésekkel kapcsolatos feladatkörében hozott, a bíró 

szolgálati viszonyát érintő határozatai ellen a bíró a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz 

fordulhat, kivéve, ha törvény alapján a szolgálati jogvita elbírálása a szolgálati bíróság 

hatáskörébe tartozik. 

24. Az OBH elnökhelyettesei 

78. §31 (1) Az OBH-ban elnökhelyettesek működnek, akik közül legalább egy bíró. 

(2) Az OBH elnökét akadályoztatása esetén - ide nem értve azt az esetet, ha a tisztség nincs 

betöltve - az OBH elnöke által meghatározott rendben az OBH elnökhelyettesei helyettesítik, 

kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik. Ha az OBH elnökének tisztsége nincs betöltve, az OBH 

elnökét az a bíró OBH elnökhelyettes helyettesíti, aki a leghosszabb bírói szolgálati 

jogviszonnyal rendelkezik. Helyettesítésre jogosult hiányában az OBH elnökének feladatait az 

OBT elnöke látja el. 

79. § (1)32 Az OBH elnökhelyetteseit a köztársasági elnök pályázat útján, az OBH elnökének 

javaslatára határozatlan időre nevezi ki. 

(2) A pályázatot nyilvánosan közzé kell tenni. A pályázatot az OBH elnöke írja ki, egyebekben 

a pályázatra a 130. §-ban foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. 

(3) 33  Az OBH elnökhelyettesévé nem nevezhető ki az, akivel szemben a 68. § (1) 

bekezdésében felsorolt összeférhetetlenségi okok valamelyike áll fenn, továbbá az, aki a polgári 

perrendtartásról szóló törvény szerinti hozzátartozói kapcsolatban áll az OBH elnökével. 

80. § (1)34 Az OBH elnökhelyettese bíró vagy igazságügyi alkalmazott. 

(2)35 Az OBH elnökhelyettese felett a munkáltatói jogokat az OBH elnöke gyakorolja. 

(3)36 Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az OBH elnökhelyettesére - amennyiben bíró - a 

                                                 
28 Megállapította: 2012. évi CXI. törvény 5. § (2). Hatályos: 2012. VII. 17-től. 
29 Beiktatta: 2012. évi CXI. törvény 5. § (3). Hatályos: 2012. VII. 17-től. 
30 Beiktatta: 2012. évi CXI. törvény 5. § (4). Hatályos: 2012. VII. 17-től. 
31 Megállapította: 2013. évi CCXLIII. törvény 11. § (5). Hatályos: 2014. I. 1-től. 
32 Módosította: 2013. évi CCXLIII. törvény 11. § (20) b). 
33 Módosította: 2013. évi CCXLIII. törvény 11. § (20) c). 
34 Módosította: 2013. évi CCXLIII. törvény 11. § (20) d). 
35 Módosította: 2013. évi CCXLIII. törvény 11. § (20) e). 
36 Megállapította: 2013. évi CCXLIII. törvény 11. § (6). Hatályos: 2014. I. 1-től. 



bírákra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

81. § (1) Az OBH elnökhelyettesének megbízatása megszűnik:37 

a) lemondással, 

b) az összeférhetetlenség kimondásával, 

c) felmentéssel vagy 

d) a szolgálati jogviszony megszűnésével. 

(2)38 Az OBH elnökhelyettese megbízatásának megszűnését az (1) bekezdés a) és d) pontja 

esetében az OBH elnöke állapítja meg. Az (1) bekezdés b) és c) pontja esetében a megbízatás 

megszűnésének kérdésében az OBH elnökének javaslatára a köztársasági elnök határoz. 

82. § A lemondást írásban kell közölni az OBH elnökével. A lemondási idő 6 hónap. A 

lemondási időt az OBH elnöke ennél rövidebb időben is megállapíthatja. A megbízatás az annak 

megszűnését megállapító határozatban megjelölt napon szűnik meg. A lemondás az érintett ellen 

folyamatban levő fegyelmi eljárás lefolytatását nem akadályozza. 

83. § (1)39 Ha az OBH elnökhelyettese az összeférhetetlenségét a kinevezésétől számított 30 

napon belül nem szünteti meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben 

összeférhetetlenségi ok merül fel, a köztársasági elnök az OBH elnökének írásbeli indítványára, 

annak kézhezvételétől számított 30 napon belül dönt az összeférhetetlenség kimondásának 

kérdésében. 

(2)40 Ha az összeférhetetlenségi eljárás ideje alatt az OBH elnökhelyettese a vele szemben 

fennálló összeférhetetlenségi okot megszünteti, az összeférhetetlenség kimondását mellőzni kell. 

(3) Az összeférhetetlenségi ok megszüntetéséig az OBH elnökhelyettese a tisztségéből adódó 

jogkörét nem gyakorolhatja. 

84. § 41  A köztársasági elnök felmenti az OBH elnökhelyettesét, ha az OBH elnöke - az 

indítvány okának részletes kifejtésével és az annak alapjául szolgáló iratok egyidejű csatolásával 

- indítványozza. 

85. § 42  Ha az OBH elnökhelyettese bíró, a megbízatás megszűnése esetén a 75. § (1) 

bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 

25. Az OBH 

86. § (1) Az OBH önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, székhelye Budapest. 

(2) Az OBH-t az OBH elnöke vezeti. 

(3) Az OBH 

a) előkészíti az OBH elnökének határozatait és gondoskodik azok végrehajtásáról, valamint 

ellátja az OBT működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat, 

b)43 képviseli az OBH elnökét és a bíróságokat a bírósági eljárásokban, 

c) vezeti a bírák központi személyi nyilvántartását és kezeli a bírói vagyonnyilatkozatok 

vagyoni részét, és 

d) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 

87. § (1) Az OBH-ba határozott vagy határozatlan időtartamra, illetve meghatározott feladatra - 

hozzájárulásával - bíró is beosztható. 

                                                 
37 Módosította: 2013. évi CCXLIII. törvény 11. § (20) f). 
38 Módosította: 2013. évi CCXLIII. törvény 11. § (20) e). 
39 Módosította: 2013. évi CCXLIII. törvény 11. § (20) e). 
40 Módosította: 2013. évi CCXLIII. törvény 11. § (20) e). 
41 Módosította: 2013. évi CCXLIII. törvény 11. § (20) b). 
42 Módosította: 2013. évi CCXLIII. törvény 11. § (19) b). 
43 Módosította: 2013. évi XX. törvény 14. § (2). 



(2) Az OBH-ba beosztott bíró ellen fegyelmi eljárást az OBH elnöke kezdeményezhet. 

(3) Az OBH-ba beosztott bíróra - ha törvény másképpen nem rendelkezik - a bíróra vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. 


