
 

 

„Szervezetfejlesztési program államigazgatási szervek számára” 

ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0047. azonosító jelű projekt 

 

 

I. Teljesítménymenedzsment                                                                                                                                                       Fővárosi Ítélőtábla 

2. Teljesítmény-beszámoló 
III. fázis 2. lépés – Adatszolgáltatási mátrix 

 

  
 

 Megnevezés Adatfelelős Adatszolgáltatás 

gyakorisága, formája 

Az adatszolgáltatás  

kinek történik 

 

1 A szervezeti egységek éves tevékenységéről szóló jelentés 

az elnöki éves beszámolóhoz 

a szervezeti egységek vezetői éves jelentés, papír alapú, 

elektronikus 

az ítélőtábla elnöke 

2 Az ítélőtábla nemzetközi kapcsolatairól szóló jelentés elnökhelyettes éves jelentés, papír alapú, 

elektronikus  

az ítélőtábla elnöke, az OBH elnöke 

3 Jelentés a 30. illetőleg 60 napon túl írásba foglalatban 

bírói határozatokról 

kollégiumvezetők havi jelentés, papír alapú az ítélőtábla elnöke 

4 Jelentés az ítélőtábla előtt két éven túl folyamatban lévő 

peres ügyekről 

kollégiumvezetők éves jelentés, papír alapú az ítélőtábla elnöke,az OBH elnöke 

5 Jelentés az ítélőtábla előtt öt éven túl folyamatban lévő 

peres ügyekről 

 

kollégiumvezetők éves jelentés, papír alapú az ítélőtábla elnöke,az OBH elnöke 

6 Jelentés a rendkívüli eseményekről kollégiumvezetők jelentés az eseményt 

követően nyomban, papír 

alapú 

az ítélőtábla elnöke,az OBH elnöke 

7 Jelentés a soron kívüli ügyekről tanácselnökök havi jelentés, papír alapú  az ítélőtábla elnöke 
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 Megnevezés Adatfelelős Adatszolgáltatás 

gyakorisága, formája 

Az adatszolgáltatás  

kinek történik 

 

8 Jelentés a sajtóérdeklődésre számot tartó ügyekről tanácselnökök jelentés az irat-előkészítést 

követően nyomban, papír 

alapú, elektronikus 

az ítélőtábla elnökhelyettese 

9 Jelentés az ítélkező tanácsok elvi kérdésben hozott 

határozatairól 

tanácselnök jelentés a döntést követően 

nyomban, papír alapú 

az ítélőtábla elnöke, a Kúria elnöke 

10 Jelentés a bírósági dolgozók előző havi távollétéről elnöki irodavezető havi jelentés, papír alapú az ítélőtábla elnöke 

11 Jelentés a munkaidőben magáncélból való eltávozásról elnöki titkárságvezető havi jelentés, papír alapú az ítélőtábla elnöke 

12 Jelentés a Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott 

határozatairól 

 

elnökhelyettesi titkárságvezető havi jelentés, papír alapú az ítélőtábla elnöke 

13 Jelentés a peres és nemperes ügyekről 

 

 

kezelőiroda vezető havi jelentés, papír alapú az ítélőtábla elnöke 

14  

Jelentés az informatikai rendszer működésében 

bekövetkezett rendellenességről 

informatikai főosztályvezető jelentés az eseményt 

követően nyomban, papír 

alapú, elektronikus 

az ítélőtábla elnöke 

15  

Jelentés a bírói egyéni adatszolgáltatásról 

statisztikus havi jelentés, papír alapú, 

elektronikus 

az ítélőtábla elnöke 



 

 

„Szervezetfejlesztési program államigazgatási szervek számára” 
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 Megnevezés Adatfelelős Adatszolgáltatás 

gyakorisága, formája 

Az adatszolgáltatás  

kinek történik 

 

16  

Jelentés a belső ellenőrzési tevékenységről 

belső ellenőr éves jelentés, papír alapú, 

elektronikus 

az ítélőtábla elnöke, az OBH elnöke 

17 Jelentés a külső ellenőrzések alapján készített intézkedési 

tervfeladatok végrehajtásáról 

belső ellenőr éves jelentés, papír alapú, 

elektronikus 

az ítélőtábla elnöke,az OBH elnöke 

18 Jelentés a honvédelmi, polgári védelmi feladatok 

teljesítéséről 

honvédelmi-polgári védelmi 

megbízott 

éves jelentés, papír alapú, 

elektronikus 

az ítélőtábla elnöke,az OBH elnöke 

19  

Jelentés a dolgozókat ért balesetekről 

munkavédelmi megbízott jelentés az eseményt 

követően nyomban, papír 

alapú 

az ítélőtábla elnöke 

20  

Összefoglaló jelentés a dolgozókat ért balesetekről 

 

munkavédelmi megbízott éves jelentés, papír alapú az ítélőtábla elnöke 

21  

Jelentés az év folyamán végzett munkavédelmi és 

tűzvédelmi feladatok teljesítéséről 

 

munkavédelmi megbízott, 

tűzvédelmi megbízott 

éves jelentés, papír alapú az ítélőtábla elnöke 

22 Maradvány kimutatás gazdasági hivatalvezető jelentés az OBH által 

megadott időpontban, papír 

alapú, elektronikus 

az ítélőtábla elnöke,az OBH elnöke 
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 Megnevezés Adatfelelős Adatszolgáltatás 

gyakorisága, formája 

Az adatszolgáltatás  

kinek történik 

 

23  

Jelentés a zárlati adatokról, üres álláshelyekről, a tartósan 

távollévőkről 

gazdasági hivatalvezető havi jelentés, papír alapú, 

elektronikus 

az ítélőtábla elnöke, az OBH elnöke 

24  

Jelentés a betöltött és üres álláshelyekről 

gazdasági hivatalvezető éves jelentés, papír alapú, 

elektronikus 

az ítélőtábla elnöke,KSH 

25  

Időközi mérlegjelentés 

gazdasági hivatalvezető negyedéves jelentés, papír 

alapú, elektronikus 

az ítélőtábla elnöke,az OBH elnöke, 

Magyar Államkincstár 

26 Mérlegjelentés gazdasági hivatalvezető éves jelentés, papír alapú, 

elektronikus 

az ítélőtábla elnöke,az OBH elnöke,  

Magyar Államkincstár 

27 Költségvetési beszámoló gazdasági hivatalvezető éves beszámoló, papír 

alapú, elektronikus 

az ítélőtábla elnöke,az OBH elnöke, 

Magyar Államkincstár 

28 Jelentés a közbeszerzésekről gazdasági hivatalvezető éves jelentés, papír alapú, 

elektronikus 

az ítélőtábla elnöke,az OBH elnöke, 

Közbeszerzési Hatóság 

29 
Az ügyforgalom, a humán erőforrás és a gazdálkodás 

alakulásáról szóló negyedéves tájékoztató  

 

elnöki irodavezető,  

gazdasági hivatalvezető,  

statisztikus 

negyedéves tájékoztató, 

papír alapú, elektronikus 

a szervezeti egységek vezetői 

30 
A soronkívüliség elrendelésének és érvényesülésének 

gyakorlatáról szóló negyedéves beszámoló 

 

kollégiumvezetők negyedéves beszámoló, 

papír alapú 

az ítélőtábla elnöke 
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 Megnevezés Adatfelelős Adatszolgáltatás 

gyakorisága, formája 

Az adatszolgáltatás  

kinek történik 

 

31 A bírák és igazságügyi alkalmazottak központi oktatásra 

történő jelentkezéséről és a munkaidőt terhelő egyéb 

oktatásban, képzésben való részvételről szóló havi 

tájékoztató 

 

elnöki irodavezető havi tájékoztató, papír 

alapú 

a kollégiumvezetők 

32 Tájékoztatás a külső ellenőrzések elrendeléséről és 

megállapításairól 

 

elnöki irodavezető,  

gazdasági hivatalvezető 

 

eseti tájékoztatás, papír 

alapú 

a belső ellenőr, az OBH elnöke 

33 
A készenlét, ügyelet elrendeléséről, teljesítéséről és 

kifizetéséről szóló negyedéves jelentés 

 

kollégiumvezetők, 

gazdasági hivatalvezető, 

elnöki irodavezető 

negyedéves beszámoló, 

papír alapú 

az ítélőtábla elnöke 

 


