Hatályos: 2015. VII. 1-től
2011. évi CLXI. törvény
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról1

XII. Fejezet
A bíróságok feladatai a bírósági határozatok nyilvánosságának biztosítása érdekében, a
Bírósági Határozatok Gyűjteménye
51. A közzéteendő határozatok köre és a közzététel eljárási szabályai
163. § (1) A Kúria a jogegységi határozatot, az elvi bírósági határozatot, az elvi bírósági
döntést, az általa az ügy érdemében hozott határozatot, az ítélőtábla az általa az ügy
érdemében hozott határozatot, a közigazgatási és munkaügyi bíróság - ha a felülvizsgált
közigazgatási határozatot egyfokú eljárásban hozták, és a bíróság határozata ellen nincs
helye rendes jogorvoslatnak - az általa a közigazgatási perben az ügy érdemében hozott
határozatot a Bírósági Határozatok Gyűjteményében digitális formában közzéteszi.
(2) A Bírósági Határozatok Gyűjteményében
a) a fizetési meghagyásos, a végrehajtási, a cégbírósági, a csőd- és felszámolási, valamint
a bíróságon vezetett névjegyzékekkel kapcsolatos eljárásban hozott bírósági határozatot
nem kell közzétenni,
b) a házassági perben, az apaság és származás megállapítása iránti perben, a szülői
felügyelet megszüntetésére irányuló perben, a gondnokság alá helyezés iránti perben
hozott határozat nem tehető közzé, ha valamely fél a közzététel mellőzését kérte, és
c)2 a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény alapján indult
büntetőeljárásban hozott határozat nem tehető közzé, ha ahhoz a sértett - a bíróság a
hozzájárulás megadására irányuló felhívására - nem járult hozzá.
(3) A közzétett bírósági határozathoz kapcsolva, azzal egyidejűleg közzé kell tenni
mindazon bírósági és más hatósági vagy egyéb szerv által hozott határozatnak az OBH
elnöke által meghatározott eljárásban a bíróság által anonimizált digitális másolatát is,
amelyet a közzétett bírósági határozattal felülbíráltak vagy felülvizsgáltak.
(4) A közbeszerzési eljárások bírósági felülvizsgálata során hozott határozatok
közzétételére a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) A bíróság elnöke - az (1)-(4) bekezdést meghaladó körben - elrendelheti a bíróság
által hozott más határozat közzétételét is.
164. § (1) A határozatot az azt meghozó bíróság elnöke a határozat írásba foglalásától
számított harminc napon belül teszi közzé a Bírósági Határozatok Gyűjteményében.
(2) Ha a már közzétett határozatot kijavítják, vagy annak tartalma kiegészítés folytán
megváltozik, a kijavítást, kiegészítést annak jelzésével a jogerőre emelkedésétől számított
öt munkanapon belül át kell vezetni a Bírósági Határozatok Gyűjteményében.
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165. § (1) A közzétett határozatok megjelölésében fel kell tüntetni a bíróság és a
jogterület megnevezését, a határozat meghozatalának évét, valamint sorszámát.
(2) A határozatot hozó bíróság a közzététellel egyidejűleg megjelöli azokat a
jogszabályhelyeket, amelyek alapján a bíróság a határozatot hozta.
(3) Az OBH elnöke biztosítja, hogy a Bírósági Határozatok Gyűjteményében a
határozatok szövegére és a megjelölt jogszabályhelyekre keresni lehessen.

