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A „Szervezetfejlesztés az Országos Bírósági Hivatalban” megnevezésű, 
 

ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0048 azonosító jelű projekt 
által érintett jogszabályok listája 

 

I. Szervezeti működést szabályozó jogszabályok 

1. Törvények: 

− Magyarország Alaptörvénye  

− a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 

− a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 

− az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 

− a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. Törvény 

− az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 

− az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi 

rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések 

megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § (2013. december 31. napjáig 

hatályos) 

− a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (2014. január 1. 

napjától hatályos) 

− 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 

− 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.) 

2. Rendeletek: 

- 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.) 

- 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól (Áhsz.) (2012.12.31-ig hatályos) 

- 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és 

belső ellenőrzéséről 

- 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a 

feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes állami 

adatszolgáltatások rendjéről 

- 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet az államháztartás számviteléről (2014.01.01-től hatályos) 

- 36/2013 (IX. 13.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával 

kapcsolatos feladatokról (2013.12.31-től hatályos) 

- 14/2012. (VIII.1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól 
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3. Intézmény rendeltetésére vonatkozó szabályok: 

- Az OBH elnökének 205/2013. (V.21.) OBH határozata az Országos Bírósági Hivatal 

kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételére, 

valamint az egyedi adatigénylések rendjének szabályáról 

- Az OBH elnökének 10/2012. (VI.15.) OBH utasítása a közérdekű bejelentésekkel és 

panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatról 

II. Stratégiai dokumentumok 

1. Intézményi stratégia: Az OBH elnökének éves és féléves beszámolói 

2. Intézményi munkaterv: OBH intézményi munkaterv 

III. Szervezeti működést leíró belső szabályozó dokumentumok 

1.  Alapító okirat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján 

2.  Belső szabályzatok: 

− Az OBH elnökének 1/2012. (I. 20.) OBH utasítása az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról (2014. január 14. napjáig hatályos) 

− Az OBH elnökének 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítása az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról (2014. január 15. napjától hatályos) 

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

szabályzat módosításáról (2014.01.01-től hatályos) 

− 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás a bíróságok és az OBH gazdálkodásáról szóló szabályzatról 

− számviteli politika 

− pénzkezelési szabályzat 

−  A bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és feldolgozásáról szóló 2003.évi 8. számú OIT 

szabályzat 

− A bíróságok igazgatásáról szóló 1999.évi 9. számú OIT szabályzat 

− A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló 5/2013.(VI.25.) OBH 

utasítás 6. számú melléklete, a bíróságok létszámmal és személyi juttatással való 

gazdálkodásának szabályairól. 

3.  Ügyrendek: 

- Pénzügyi főosztály ügyrendje 

- 570/2013. OBH Elnöki intézkedés az OBH Iratkezelési Szabályzatáról 

 


