
A közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről
szóló 7/2018. (VII. 11.) OBH utasítás rendelkezései 

Az új  panaszszabályzat  egy világosabb,  átláthatóbb,  rugalmasabb szabályozást
követ,  amelyben  a  törvényszöveg  megismétlésére  nem  kerül  sor,  arra  csak
hivatkozunk. 

1.  A szabályzat célja, hatálya

1. § A szabályzatba bekerült a szabályozás célja.

2. § A  szabályzat  hatálya az  ítélőtáblákra,  a
törvényszékekre,  a  járásbíróságokra,  a  kerületi
bíróságokra, a közigazgatási és munkaügyi bíróságokra,
valamint az OBH-ra terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

3.§ 3-4. pont Változatlan  a  panasz  és  a  közérdekű  bejelentés
fogalma, törvényre hivatkozással meghatározva.

3.§ 1.,2.,5. pontok Új fogalmak (beadvány,  egyéb beadvány,  ügy  érdemére
vonatkozó beadvány) bevezetésnek célja a beadványok
közül  a  valódi  panasz  és  a  közérdekű  bejelentések
szűrése.

3. A beadvány előzetes vizsgálata és továbbítása

4. § Az előzetes vizsgálat bevezetése, melynek célja a „valódi”
közérdekű  bejelentések  és  panaszok  beazonosítása,
illetve annak vizsgálata,  hogy tartalom alapján milyen
beadványról van szó, illetve továbbításnak vagy egyéb
intézkedésnek van-e helye. Új rendelkezés.

5.§ (1) A  továbbítás  szabályozása  nem  változott,  törvényre
hivatkozással meghatározva.

5.§ (2) Az  OBH elnöke és  a  törvényszék elnöke tájékoztatást
kérhet az elbírálásra jogosulttól.

1



6. § Az  ügy  érdemére  vonatkozó  beadványok elkülönítése  a
panaszoktól. Új rendelkezés.

7. § Az  egyéb  beadványokra  rugalmas  szabályozás.  Az
igazgatási vezető azokat tartalmuk szerint intézheti.  Új
rendelkezés.

8.§(1)-(2) A  bejelentő  tájékoztatására,  illetve  tájékoztatásának
mellőzésére vonatkozó szabályok. Új rendelkezés.

8.§ (3) Email-en  benyújtott  panasz  kérhető  papír  alapon  is,
változatlan szabály. 

9.§ A  panaszok  vizsgálatát  az  SZMSZ-ben  meghatározott
vezető végzi, változatlan.

4.  A közérdekű bejelentés és panasz bejelentése, az elbírálásra jogosultak,
az elbírálás mellőzése 

10.§ A benyújtás módjának szabályozása. Főszabály szerint
írásban  (elektronikus  úton).  Változás: szóban
előterjesztett  közérdekű  bejelentést  a  bíróság  írásba
foglalja, a szóbeli panasz befogadása nem kötelező, de
a bíróság elnöke dönthet úgy, hogy a panaszt a bíróság
hivatalos feljegyzésbe foglalja és elbírálja.

11.§(1) Panaszok kétfokú elbírálása megmarad.
A  közérdekű  bejelentést  az  ítélőtábla  vagy  a
törvényszék elnöke bírálja el.

11.§(2) Szabályozza, hogy ki jár el első alkalommal.
11.§(3) Szabályozza, hogy ki jár el az ismételt vizsgálat során.

Az OBH elnöke jár el:
 az  OBH-t  vagy  a  bíróságot  érintő  közérdekű

bejelentések;
 az  ítélőtábla  vagy  törvényszék  elnöke,  valamint

az OBH-ba beosztott,  illetve kirendelt  bíró vagy
igazságügyi  alkalmazott  magatartása  ellen
irányuló panasz;

 a járásbíróság vagy közigazgatási  és munkaügyi
bíróság  elnökének  magatartása  ellen  irányuló
újabb panasz;
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 az  ítélőtáblai,  illetve  törvényszéki  bíró  és
igazságügyi  alkalmazott  magatartása  ellen
irányuló újabb panasz

 az  ítélőtábla,  illetve  a  törvényszék
kollégiumvezetője  vagy  elnökhelyettese
magatartása ellen irányuló újabb panasz esetén.

11.§(4) Az ismételt  eljárásra a  panaszt  az előzmény iratokkal
együtt kell továbbítani. 

12.§ (1)-(4) Panasz  érdemi  vizsgálat  nélküli  elutasítás,  törvényre
hivatkozás.
Közérdekű  bejelentés  vizsgálatának  mellőzése
törvényre hivatkozás.
Panasz vizsgálatának mellőzése, törvényre hivatkozás.
Bejelentő  tájékoztatatása  a  mellőzésről,  érdemi
vizsgálat nélküli elutasításról.

5. A közérdekű bejelentés, valamint panasz vizsgálata és elbírálása

13.§(1) Bejelentő meghallgatása, változatlan, rugalmas 
megfogalmazás.

13.§(2) Az érintett bíró,  igazságügyi alkalmazott tájékoztatása,
jelentés kérése.

13.§(4) Adatvédelmi felelősség nem változott.

14.§(1) Elbírálási határidő változott, 60 napra 
meghosszabbítható.

14.§(2) Vizsgálat módja: nem változtat a gyakorlaton, rugalmas
példálózó  jellegű  felsorolás  (részletesebb  a  korábbi
szabályozáshoz képest).

15.§(1) Bejelentő értesítésnek módjai (postai vagy e-mail útján,
személyes átadás).

16.§ Panasz alapján tehető intézkedések törvényre utalással.

6.  A  közérdekű  bejelentő,  valamint  a  panaszos  védelmére,  felelősségre
vonásának kezdeményezésére vonatkozó szabályok
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17.§ Törvényre  utalás  (személyes  adatok  továbbítása,
intézkedés  bűncselekmény,  szabálysértés  elkövetése
esetén). Változatlan.

18.§ Változatlan, a törvényszéki végrehajtó tevékenységével
vagy  mulasztásával  kapcsolatos  közérdekű
bejelentésekre  vonatkozó,  a  törvénytől  eltérő
rendelkezések.

19.§ A közérdekű bejelentőt a törvény szerinti védelem illeti
meg. Változatlan, törvényre hivatkozás.

7. A bíróságok vezetőire vonatkozó rendelkezések

20.§ (1) Változatlan, ügyfelek tájékoztatása a közérdekű 
bejelentés és a panasz előterjesztésének lehetőségéről 
és rendjéről.

20§(2) Változatlan, a bíróság SZMSZ-e határozza meg, hogy ki
intéz  panaszt.  Az  ítélőtábla  és  törvényszék  elnöke  az
összbírói értekezletre készített beszámolójában számol
be.

21.§(1) Az  OBH  elnöke  közérdekű  bejelentések,  panaszok
tárgyában  tett  intézkedésekről,  azok  elemzéséről
tájékoztatást  ad  az  OBT,  a  Kúria,  az  ítélőtáblák  és  a
törvényszékek elnökeinek, továbbá az Országgyűlésnek.

21.§(2) Honlapon közzététel.

8. Záró rendelkezés

22.§(1) Közzétételt követő hónap első napja, folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazandó.

22.§(2) Hatályvesztés.
22.§(3) A  törvényszéki  végrehatókra  vonatkozó  rendelkezés

hatályát veszti 2019. január 1. napján.
Melléklet Egyszerűsített  táblázatos  összefoglaló  a  bírósági

panaszok elintézésről.
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