Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
14/2017. (X. 20.) OBH utasítása
a Bírósági Határozatok Gyűjteményének közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló
feladatok végrehajtásáról szóló 13/2016. (XII. 22.) OBH utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
76. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő utasítást
adom ki:
1. §
A Bírósági Határozatok Gyűjteményének közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló
feladatok végrehajtásáról szóló 13/2016. (XII. 22.) OBH utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2. §
4. pont 4.1 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E szabályzat alkalmazásakor:
ügy érdemében hozott határozat:)
„4.1. büntető ügyszakban: az ítélet és az ügydöntő végzés [a büntetőeljárásról szóló 2017. évi
XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 449. § (2) bekezdés];
a) az ítélőtáblák vonatkozásában: a Be. 604-607. §-a alapján a másodfokon, valamint a 623-624.
§-a és a 625. § (1) bekezdése alapján a harmadfokon hozott ítélet és ügydöntő végzés,
b) a Kúria vonatkozásában: a Be. 623-624. §-a és a 625. § (1) bekezdése alapján hozott ítélet és
ügydöntő végzés, továbbá a felülvizsgálati eljárás során a Be. 662. §-a alapján hozott határozat,
valamint a 669. § (2) bekezdése alapján hozott határozat,”
2. §
(1) Az Utasítás 2. § 4. pont 4.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E szabályzat alkalmazásakor:
ügy érdemében hozott határozat:)
„4.2. polgári, gazdasági, munkaügyi ügyszakban: a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 340. § b) pontja, valamint 341. § (2)-(3) bekezdése
értelmében az érvényesíteni kívánt igény tekintetében hozott ítélet, részítélet, valamint a
közzététellel érintett nemperes eljárásban hozott végzés, amely anyagi jogi igényről érdemben
határoz;”
(2) Az Utasítás 2. § 4. pontja a következő 4.3. alponttal egészül ki:
(E szabályzat alkalmazásakor:
ügy érdemében hozott határozat:)
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„4.3. közigazgatási ügyszakban: a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 86. § (1)-(2) bekezdése értelmében az ítélet, részítélet;”
(3) Az Utasítás 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E szabályzat alkalmazásakor:)
„6. közzétételi határidő: az eljárási jogszabályokban (Be., Pp., Kp.) a határozatok írásba
foglalására rendelkezésre álló határidőtől számított harminc nap.”
3. §
Az Utasítás a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A bíróság a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
51/B. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, az ügy érdemében hozott határozatát a Ftv. 51/B. §
(5) bekezdés b) pontjának figyelembevételével anonimizálja és az Ftv. 51/B. § (3) bekezdésében
meghatározott módon közzétételre megküldi.
(2) A bíróság az Ftv. 51/B. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, az ügy érdemében hozott
határozatát – az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül – a Gyűjteményben közzététel
érdekében az általános szabályok szerint is anonimizálja.”
4. §
Az Utasítás a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § A bíróság határozatát, amennyiben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
alapján járt el, az utasítás 2017. december 31-én hatályos rendelkezései szerint anonimizálja.”
5. §
Az Utasítás a következő 10/B. §-sal egészül ki:
„10/B. § A bíróság határozatát, amennyiben a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
alapján járt el, az utasítás 2018. június 30-án hatályos rendelkezései szerint anonimizálja.”
6. §
(1) Ez az utasítás – a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép
hatályba.
(2) Az utasítás 2. §-a és 4. §-a 2018. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az utasítás 1. §-a és 5. §-a 2018. július 1-jén lép hatályba.”
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