
 4. számú melléklet 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat jogforrásai  

 

I. Jogszabályok: 

 

1. Magyarország Alaptörvény 

2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 

3. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény  

4. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló, többször módosított 

1997. évi LXVIII. törvény  

5. Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

6. A minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 

7. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény  

8. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény  

9. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  

10. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

11. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 

12. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

13. A többször módosított 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Az OBH Elnökének szabályzatai, ajánlásai  

 

1. 2/2018. (III. 29.) OBH utasítás a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott 

általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról 

2. 1/2018. (III. 5.) OBH utasítás a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok 

felhasználásának 2018. évi rendjéről 

3. 13/2017. (IX. 29.) OBH utasítás a munkacsoportok működéséről 

4. 12/2017. (IX. 29.) OBH utasítás a bírósági eljárásokban és a bírósági igazgatásban 

rendszeresített nyomtatványokról 

5. 8/2017. (VII. 13.) OBH utasítás az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózatról 

6. 13/2016. (XII. 22.) OBH utasítás a Bírósági Határozatok Gyűjteményének 

közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról 

7. 11/2016. (XI. 24.) OBH utasítás a kegyeleti szabályzatról 

8. 10/2016. (X. 26.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott 

szabályozókról  

9. 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás az európai jogi szaktanácsadói hálózatról 

10. 3/2016. (II.29.) OBH utasítás a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló 

szabályzatról 

11. 14/2015. (XII.30.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról 

szóló17/2014. (XII.13.) OBH utasítás módosításáról 

12. 13/2015. (XII.29.) OBH utasítás a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörökről, 

tisztségekről, beosztásokról és feladatkörökről szóló szabályzatról 

13. 8/2015. (XII12.) OBH utasítás a bíró munkájának értékelési rendjéről és a vizsgálat 

részletes szempontjairól szóló szabályzat módosításáról 

14. 6/2015. (XI30.) OBH utasítása a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról 

15. 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról  

16. 15/2014. (XII. 18.) OBH utasítás az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 

szabályzatainak, ajánlásainak, határozatainak felülvizsgálatáról szóló 13/2012. (X.18.) 

OBH utasítás módosításáról szóló szabályzatról  

17. 10/2014. (VII. 11.) OBH utasítás a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok 

nyilvántartásáról szóló szabályzatról  



18. 6/2014. (IV. 30.) OBH utasítás a bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról  

19. 2/2014. (I. 23) OBH utasítás a bírósági végrehajtói fegyelmi bíróság bíró tagjai 

díjazásáról szóló szabályzatról  

20. 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítása az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról  

21. 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal 

gazdálkodásáról szóló szabályzatról 

22. 1/2013. (I. 25.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatalban a nemdohányzók 

védelméről szóló szabályzatról 

23. 25/2012. (XII. 21.) OBH utasítása a szolgálati bíróság tagjai kinevezésének 

részletszabályairól és díjazásáról  

24. 24/2012. (XI. 23.) OBH utasítása az Országos Bírósági Hivatalban szolgálatot teljesítő 

igazságügyi alkalmazottak vagyonnyilatkozat tételéről, átadásáról, őrzéséről, 

nyilvántartásáról, valamint az abban foglalt személyes adatok védelméről  

25. 23/2012. (XI. 23.) OBH utasítás az igazságügyi alkalmazottak vagyonnyilatkozat 

tételéről, átadásáról, őrzéséről, nyilvántartásáról, valamint az abban foglalt személyes 

adatok védelméről  

26. 22/2012. (XI. 23.) OBH utasítás a bírák vagyonnyilatkozatának átadásáról, kezeléséről 

és ellenőrzéséről, valamint az abban foglalt adatok védelméről  

27. 15/2012. (X. 18.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, 

polgári és katasztrófavédelmi tervezési feladatairól   

28. 14/2012. (X. 18.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, 

polgári és katasztrófavédelmi szervezetéről, főbb feladatairól, továbbá 

tevékenységének irányításáról 

29. 13/2012. (X. 18.) OBH utasítás az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 

szabályzatainak, ajánlásainak, határozatainak felülvizsgálatáról 

30. 17/2012. (X. 18.) OBH utasítás a rendkívüli és egyéb eseményekkel kapcsolatos 

tájékoztatás rendjéről  

31. 16/2012. (X. 18.) OBH utasítás a meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba 

bevont szervek besorolásáról  



32. 19/2012. (X. 18.) OBH utasítás az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alkalmazásáról  

33. 12/2012. (X. 1.) OBH utasítás a hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló 

szabályzatról  

34. 7/2018. (VII.11.) OBH utasítás a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos 

eljárásról szóló szabályzatról 

35. 9/2012. (V. 8.) OBH utasítás a talár viseléséről, valamint az ülnökök, a 

jegyzőkönyvvezetők és az eljárási cselekményt végző bírósági titkárok öltözködési 

szabályairól szóló szabályzatról  

36. 8/2012. (IV. 25.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal 

sajtótájékoztatási tevékenységéről, valamint a bíróságok központi honlapjának 

sajtószolgálatáról szóló szabályzatról  

37. 7/2012. (IV. 25.) OBH utasítás a bírósági épületekben tartózkodás szabályairól, a 

bírósági épületek rendje fenntartásának követelményeiről szóló szabályzatáról  

38. 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítás a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége 

elismeréséről szóló szabályzatról  

7/2019. (III.8.) OBH utasítás a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége 

elismeréséről szóló a 6/2012. (IV.13.) OBH utasítás módosításáról  

39. 13/2018. (XII.21.) OBH utasítás az OBH és a bíróságok statisztikai tevékenységéről 

40. 2/2018. (II. 21.) OBH elnöki ajánlás a bírák és az igazságügyi alkalmazottak 

szabadságolási rendjéről 

41. 1/2018. (I. 24.) OBH elnöki ajánlás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal 

szakmai gyakorlóhelyként működéséről 

42. 9/2017. (XII. 20.) OBH elnöki ajánlás egyes OBH elnöki ajánlások új eljárási 

kódexek miatti módosításáról 

43. 8/2017. (XII. 20.) OBH elnöki ajánlás a közigazgatási és munkaügyi regionális 

kollégiumvezetők által készített beszámoló szerkezetéről és tartalmáról 

44. 7/2017. (XII. 20.) OBH elnöki ajánlás OBH elnöki ajánlásoknak az igazságügyi 

alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény változása 

miatti módosításáról 

45. 6/2017. (X. 20.) OBH elnöki ajánlás a járásbírósági (KMB) elnökök által készített 



beszámoló szerkezetéről és tartalmáról 

46. 5/2017. (X. 20.) OBH elnöki ajánlás a büntető és polgári-gazdasági-munkaügyi 

ügyszakos kollégiumvezetők által készített beszámoló szerkezetéről és 

tartalmáról 

47. 4/2017. (IX. 21.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a 

törvényszékeknek a minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági 

szabályzatáról 

48. 3/2017. (VII. 21.) OBH elnöki ajánlás a Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek 

beszerzéseire vonatkozó szabályzatról 

49. 2/2017. (II. 21.) OBH elnöki ajánlás az összbírói értekezlet részére a bíróság 

elnöke által készítendő tájékoztató szerkezetére és tartalmára 

50. 12/2015. (XII.7.) OBH elnöki ajánlása az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 

ajánlásainak hatályon kívül helyezéséről 

51. 11/2015. (XII.2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a 

törvényszékeknek a szabálytalanságok kezelésére vonatkozó szabályzatról 

52. 10/2015. (XII.2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a 

törvényszékeknek a kockázatkezelésre vonatkozó szabályzatáról 

53. 9/2015. (XII.2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek 

az ellenőrzési nyomvonalra vonatkozó szabályzatáról 

54. 8/2015. (XII.2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek 

a belső kontrollrendszerre vonatkozó szabályzatáról 

55. 6/2015. (X.5.) OBH Elnöki ajánlás Távközlési hálózat útján lefolyatott 

távmeghallgatásáról és távtolmácsolásról a civilisztikai eljárásokban 

56. 5/2015. (VII.31.) OBH Elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a 

törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak a pénz- és értékkezelésre 

vonatkozó szabályzatáról 

57. 4/2015. (VII.31.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a 

törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak a önköltségszámításra 

vonatkozó szabályzatáról 



58. 3/2015. (VII.31.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a 

törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak a felesleges 

vagyontárgyak hasznosítására és a selejtezésre vonatkozó szabályzatáról 

59. 2/2015. (IV.13.) OBH Elnöki ajánlás a bírósági ügyvitel során a bíróság és az ügyfelek 

között alkalmazandó kapcsolattartási formák szabályairól 

60. A Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumok Ügyrendjére vonatkozó 3/2014. 

(VIII.8.) OBH Elnöki ajánlás  

61. 2/2014. (IV. 14.) OBH Elnöki ajánlás a bírósági szervezetekben foglalkoztatott belső 

ellenőrök által elvégzendő összeférhetetlenségi vizsgálatok végrehajtására  

62. 4/2013. (X. 10.) OBH Elnöki ajánlás az ítélőtáblák és a törvényszékek kollégiumaiba 

választható bírák jelölési és választási szabályairól 

63. 10/2018. (XII.19.) OBH utasítás az igazságügyi alkalmazottak teljesítményértékeléséről 

64. 6/2018. (VI.29.) OBH utasítás az egyes OBH utasítások módosításáról 

65. 4/2018. (VI.29.) OBH utasítás az egyes OBH utasításoknak a büntető eljárásról szóló 

2017. évi XC. törvény hatályba lépése miatti módosításokról 

66. 3/2019.  (I. 24.) OBH utasítás a bírósági szervezetben működő szakmai hálózatokról 

67. 5/2019. (II.14.) OBH utasítás az adatvédelmi tisztviselőről és az adatvédelmi felelősről, 

valamint az adatvédelmi incidensek jelentéséről 

68. 6/2019. (II.27.) OBH utasítás az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerről 

69. 9/2019. (III.29.) OBH utasítás személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések egyes OBH utasításokon történő átvezetéséről 

70. 11/2019. (IV.17.) OBH utasítás az új eljárásjogi kódexekkel kapcsolatos képzésekről 

71. 13/2019. (VII.26.) OBH utasítás a bírósági szervezet informatikai biztonsági 

szabályzatáról 

72. 17/2019. (X.14.) OBH utasítás a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról, képzéséről és 

értékeléséről 

73. 20/2019 (X.31.) OBH utasítás a bíróságok által használt gépjárművek üzemeltetéséről 

és használatáról 

74. 25/2019(XI. 14.) OBH utasítás a közhiteles nyilvántartások és adatbázisok 

használatáról 



75. 26/2019. (XI. 25.) OBH utasítás a bírósági határozatok anonimizálásával és 

közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról 

76. 3/2020. (I. 31.) OBH utasítás a bírósági közvetítés részletes szabályairól 

77. 4/2020. (III. 6.) OBH utasítás a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű 

előirányzatok felhasználásának 2020. évi rendjéről 

78. 7/2020. (III.12.) OBH utasítás a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső bírói és 

igazságügyi alkalmazotti munkakörökről 

79. 1/2020. (III.2.) OBH elnöki ajánlás az Országos Bírósági Hivatal elnöke és az 

összbírói értekezlet részére a bíróság elnöke által készítendő tájékoztató 

szerkezetéről és tartalmáról 

 


