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I. Teljesítménymenedzsment                                                                                   Fővárosi Ítélőtábla 

1. Jogszabályváltozásból eredő többletkötelezettség-változások működésbe vitele  

1. fázis 4.2. Állapotfelmérés során vizsgálandó dokumentumok köre – a kijelölt területre (igazgatás) 
 

     

Sor-

szám 
Vizsgálandó dokumentumok köre 

Fővárosi Ítélőtábla 

I. A működést szabályozó jogszabályok  

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

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

3. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 

4. 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról 

5. 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról 

6. A számvitelről szóló 2000. évi  C. törvény 

7 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

8. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

9. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 

10. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 

11. Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 

szóló 2013. évi CCIII. törvény 

12. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

13. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

14. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2011. évi CLVI. törvény 

15. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

16. 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről 

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

18. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

19. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 

288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet 

20. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 

21. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 2002. évi 14. (VIII.1.) IM. rendelet 

22. A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII.2.) IM rendelet 
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II. Külső szabályzatok 

1. 12/2013. (XII. 31.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezeléséről szóló 4/2002. OIT 

szabályzat módosításáról  

2. 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 

3. 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítás a „Bíróságok fejezet” irányítása alá tartozó intézmények 

közbeszerzéseiről szóló szabályzatról  

4. 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról 

5. 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási 

rendjéről szóló szabályzatról 

6. 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról 

szóló szabályzatról  

7. 23/2012. (XI. 23.) OBH utasítás az igazságügyi alkalmazottak vagyonnyilatkozat tételéről, 

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

védelméről 

8. 22/2012. (XI. 23.) OBH utasítás a bírák vagyonnyilatkozatának átadásáról, kezeléséről és 

ellenőrzéséről, valamint az abban foglalt adatok védelméről 

9. 19/2012. (X. 18.) OBH utasítás az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alkalmazásáról 

10. 17/2012. (X. 18.) OBH utasítás a rendkívüli és egyéb eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás 

rendjéről 

11. 15/2012. (X. 18.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, 

polgári és katasztrófavédelmi tervezési feladatairól  

12. 14/2012. (X. 18.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, 

polgári és katasztrófavédelmi szervezetéről, főbb feladatairól, továbbá tevékenységének 

irányításáról 

13. 10/2012. (VI. 15.) OBH utasítás a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos 

eljárásról szóló szabályzatról 

14. 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 

15. 8/2012. (IV. 25.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal sajtótájékoztatási 

tevékenységéről, valamint a bíróságok központi honlapjának sajtószolgálatáról szóló 

szabályzatról 

15. 7/2012. (IV. 25.) OBH utasítás a bírósági épületekben tartózkodás szabályairól, a bírósági 

épületek rendje fenntartásának követelményeiről szóló szabályzatáról 

16. 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítás a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége 

elismeréséről szóló szabályzatról 

17. 3/2012. (I. 20.) OBH utasítás a bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és feldolgozásáról 

szóló 2003. évi 8. számú OIT szabályzat módosításáról szóló szabályzatról 

18. OBH PEÖF Belső Ellenőrzési Kézikönyve 

19. OBH Informatikai Biztonsági Szabályzata 

20. 2011. évi 4. számú szabályzat a bíró és a bírósági vezető munkájának értékelési rendjéről és a 

http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2013/122013-xii-31-obh-utasitas-birosagok-egyseges-iratkezeleserol-szolo
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2013/122013-xii-31-obh-utasitas-birosagok-egyseges-iratkezeleserol-szolo
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2013/112013-xii-31-obh-utasitasa-az-orszagos-birosagi-hivatal-szervezeti
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2013/112013-xii-31-obh-utasitasa-az-orszagos-birosagi-hivatal-szervezeti
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2013/82013-viii-30-obh-utasitas-birosagok-fejezet-iranyitasa-ala-tartozo
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2013/82013-viii-30-obh-utasitas-birosagok-fejezet-iranyitasa-ala-tartozo
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2013/72013-vii-22-obh-utasitas-az-europai-jogi-szaktanacsadoi-halozatrol
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2013/62013-vi-25-obh-utasitasa-2013-evi-fejezeti-kezelesu-eloiranyzatok
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2013/62013-vi-25-obh-utasitasa-2013-evi-fejezeti-kezelesu-eloiranyzatok
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2013/52013-vi-25-obh-utasitas-birosagok-es-az-orszagos-birosagi-hivatal
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2013/52013-vi-25-obh-utasitas-birosagok-es-az-orszagos-birosagi-hivatal
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/232012-xi-23-obh-utasitas-az-igazsagugyi-alkalmazottak
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/232012-xi-23-obh-utasitas-az-igazsagugyi-alkalmazottak
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/232012-xi-23-obh-utasitas-az-igazsagugyi-alkalmazottak
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/222012-xi-23-obh-utasitas-birak-vagyonnyilatkozatanak-atadasarol
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/222012-xi-23-obh-utasitas-birak-vagyonnyilatkozatanak-atadasarol
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/192012-x-18-obh-utasitas-az-informacios-onrendelkezesi-jogrol-es-az
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/192012-x-18-obh-utasitas-az-informacios-onrendelkezesi-jogrol-es-az
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/172012-x-18-obh-utasitas-rendkivuli-es-egyeb-esemenyekkel
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/172012-x-18-obh-utasitas-rendkivuli-es-egyeb-esemenyekkel
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/152012-x-18-obh-utasitas-birosagok-es-az-orszagos-birosagi-hivatal
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/152012-x-18-obh-utasitas-birosagok-es-az-orszagos-birosagi-hivatal
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/142012-x-18-obh-utasitas-birosagok-es-az-orszagos-birosagi-hivatal
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/142012-x-18-obh-utasitas-birosagok-es-az-orszagos-birosagi-hivatal
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/142012-x-18-obh-utasitas-birosagok-es-az-orszagos-birosagi-hivatal
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/102012-vi-15-obh-utasitas-kozerdeku-bejelentesekkel-es-panaszokkal
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/102012-vi-15-obh-utasitas-kozerdeku-bejelentesekkel-es-panaszokkal
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/92012-v-8-obh-utasitas-talar-viseleserol-valamint-az-ulnokok
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/92012-v-8-obh-utasitas-talar-viseleserol-valamint-az-ulnokok
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/92012-v-8-obh-utasitas-talar-viseleserol-valamint-az-ulnokok
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/82012-iv-25-obh-utasitas-birosagok-es-az-orszagos-birosagi-hivatal
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/82012-iv-25-obh-utasitas-birosagok-es-az-orszagos-birosagi-hivatal
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/82012-iv-25-obh-utasitas-birosagok-es-az-orszagos-birosagi-hivatal
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/72012-iv-25-obh-utasitas-birosagi-epuletekben-tartozkodas
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/72012-iv-25-obh-utasitas-birosagi-epuletekben-tartozkodas
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/62012-iv-13-obh-utasitas-birak-es-igazsagugyi-alkalmazottak
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/62012-iv-13-obh-utasitas-birak-es-igazsagugyi-alkalmazottak
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/32012-i-20-obh-utasitas-birosagi-statisztikai-adatok-gyujteserol-es
http://www.birosag.hu/obh/obh-elnokenek-dontesei/2012/32012-i-20-obh-utasitas-birosagi-statisztikai-adatok-gyujteserol-es
http://www.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/obh/sz_2011_4.pdf
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vizsgálat részletes szempontjairól 

21. 2004. évi 4. számú szabályzat a bírósági szervezetek informatikai rendszereinek biztonságos 

működtetéséről 

22. 2003. évi 8. számú szabályzat a bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és feldolgozásáról 

23. 2002. évi 4. számú szabályzat a bíróságok egységes iratkezeléséről 

24. 1999. évi 14. számú szabályzat a fogalmazók joggyakorlatáról, képzéséről és értékeléséről 

25. 1999. évi 9. számú szabályzat a bíróságok igazgatásáról 

26. 98/1999. (XII.1.) OIT határozat a bírói adatszolgáltatás egységesítéséről 

27. 58/2000. (VI.14.) OIT határozat a bírói adatszolgáltatás módosításáról 

 

http://www.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/obh/sz_2004_4.pdf
http://www.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/obh/sz_2004_4.pdf
http://www.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/obh/sz2003_evi8_szamu.pdf
http://www.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/obh/sz_2002_4.pdf
http://www.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/obh/sz_1999_14.pdf
http://www.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/obh/sz_1999_9.pdf

