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2014.OBH.XXI.J.6. 
 

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI SZERVEZET 
STATISZTIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 

 
 
Az alábbiakban bemutatjuk a bírósági szervezet, a bírósági statisztika működésének 
legfontosabb jellemzőit. Lényegre törő jellege miatt az anyag a teljesség igénye nélkül 
készült, azzal a céllal, hogy felvázolja a főbb feladatokat és azok megvalósításának módjait, a 
problémás területekre rávilágítson, és mindezzel elősegítse a Központi Statisztikai Hivatal és 
az Országos Bírósági Hivatal együttműködését. 

 
 

I. A BÍRÓSÁGI SZERVEZET JELLEMZŐI 
 
1. A bírósági szervezet 
 
A bírósági eljárások a bírósági szervezet szintjei, és azon belül ügyszakok szerint különülnek 
el. 
 
A bírósági szervezeti ábra: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A közigazgatási és munkaügyi bíróságok (mint különbíróságok) szervezeti értelemben a 
járásbíróságokkal azonos megítélés alá esnek, ezért – a könnyebb érthetőség érdekében – a 
továbbiakban e különbíróságokat is a „járásbíróság” gyűjtőnév alatt kezeljük. 
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2. Az igazságszolgáltatás szintjeinek feladatai általánosságban 
 
A bíróságok fő tevékenysége az igazságszolgáltatás, e tevékenységét a következő ítélkezési 
szintek szerint látja el: 
A járásbíróság elsőfokon jár el az ügyekben, a határozatai ellen bejelentett fellebbezéseket a 
törvényszék másodfokú tanácsai bírálják el. 
 
A törvényszék ezért részben tehát másodfokú bíróság a járásbíróságok felett, más részben 
pedig, a hatáskörébe tartozó ügyekben elsőfokú bíróság. A határozatai ellen bejelentett 
fellebbezéseket az ítélőtábla mint másodfokú bíróság bírálja el. 
 
Az ítélőtáblák tehát a törvényszékek esetén másodfokú bíróságként működnek, míg a 
járásbíróságok esetén is fellebbviteli bíróság szerepét töltik be: bizonyos, törvényben 
szabályozott esetekben ugyanis a másodfokú határozatok ellen további fellebbezésnek van 
helye, így az ítélőtábla ún. harmadfokú bíróságként bírálja felül az eredetileg 
járásbíróságokon elsőfokon hozott határozatokat. 
 
A Kúria ugyanennek mintájára harmadfokú bíróság azokban az ügyekben, amelyekben első 
fokon a törvényszék járt el. Másrészt a Kúria jár el a felülvizsgálati eljárásokban (azaz, ha 
jogerős ítéleteket ilyen jogorvoslattal támadnak). 
 
3. A bíróság összetétele 
 
A bíróság az ítélkező tevékenysége során eljárhat: 
 
a) egyesbíróként (azaz egyéb közreműködők nélkül, egy bíró ítélkezik): járásbíróságon és 
törvényszéken elsőfokú ügyekben 
 
b) tanácsban 

− a tanács egy bíróból és két ülnökből áll bizonyos ügyekben a járásbíróságon és a 
törvényszéken első fokon 

− a tanács három bíróból áll másod- és harmadfokon 
− a tanács két bíróból és 3 ülnökből áll járásbíróságon és törvényszéken első fokon, 

bizonyos ügyekben (ún. öttagú tanács) 
− öt bíróból áll a Kúrián, bizonyos ügyekben. 

 
4. Az igazságszolgáltatás ügyszakok szerinti specializálódása 
 
A bíróságok eljárásai az eljárási törvények alapján legalapvetőbben büntető és civil jellegű 
igazságszolgáltatásra, un ügyszakokra bonthatók, ezeket a – a teljesség igénye nélkül - az 
alábbi sematikus ábra szemlélteti. 
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Minden ítélkezési szinten ennek megfelelően alakítottak ki ügyszakokat, amelyek keretei 
között, önálló jogkörben a bírák, bírósági titkárok és bírósági ügyintézők láthatnak el az 
üggyel összefüggő érdemi tevékenységet. Minden egyes ügyszakon belül több ügycsoport 
van: ezek legegyszerűbb csoportosítása a peres és a nemperes ügycsoportok.  
 
Önálló jogkörben a bírósági titkárok és a bírósági (végrehajtási) ügyintézők csak nemperes 
ügyekben járhatnak el. Kivétel a szabálysértési peres ügyszak, ahol az erre kijelölt titkárok 
önállóan járnak el. Ehhez képest tehát a bírák peres ügyekben járnak el, a polgári perekben, 
büntető peres ügyekben tárgyalásokat tartanak, és az eljárás végén ügydöntő határozatban 
foglalnak állást a bűnösség vagy a vitás kérdés tekintetében.  
 
A főbb nemperes eljárások: 
 

− a gazdasági társaságok nyilvántartása: ez a törvényszéki szinten kialakított 
cégbíróságok feladatai 

− a csőd- és felszámolási eljárások: ez a törvényszéki szinten kialakított felszámolási 
csoportok feladata 

− a civil szervezetek nyilvántartása: ez szintén a törvényszéki szinten kialakított  
csoportok feladata 

− végrehajtási eljárások: járás- és törvényszéki szinten kialakított csoportok feladatai 
− szabálysértési eljárások: járásbírósági szinten mára már kizárólag titkárok által végzett 

tevékenység 
 
A bírák (titkárok, ügyintézők) a rájuk osztott ügyek elintézéséért tartoznak felelősséggel. 
Ezekben az ügyekben az irányadó törvények szerint kell eljárni. 
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5. A bíróságok igazgatása 
 
Az ítélkezési tevékenységet igazgatási eszközökkel, és erre a célra kialakított igazgatási 
szervezettel, személyzettel kell elősegíteni. 
 
A bíróságokat elnök vezeti, és különféle szervezeti egységekhez tartozó szerteágazó 
feladatokat lát el. Ezeket a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. 
törvény (Bszi.) fogalmazza meg (pl. az igazságszolgáltatáshoz szorosan kapcsolódva: az 
eljárási és ügyviteli határidők megtartásának ellenőrzése, bírák, titkárok kirendelése 
(törvényszéki elnök esetén) vagy beosztása a szintén az irányításuk alá tartozó más bíróságra 
vagy szervezeti egységbe) 
 
A bíróságok igazságszolgáltatási és igazgatásának szervezetrendszere egy törvényszék esetén 
(példa): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bíróságok központi igazgatási feladatait a Bszi. szerint az Országos Bírósági Hivatal 
elnöke, a hivatala közreműködésével látja el. 
 
Az OBH elnökének főbb feladatai: 
 
♦ OBH irányítása 
 
 
♦ általános központi igazgatási feladatok  
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♦ bíróságok költségvetése 
 
 
♦ statisztikai adatgyűjtés, ügyelosztás, munkatehermérés 
 
 
 
♦ bírósági humánpolitikai döntések (pl. emberi erőforrások elosztása körében az egyes törvényszékek, 
ítélőtáblák létszámának meghatározása, megüresedett álláshelyek betöltéséről döntés, a jogkörébe 
tartozó bírósági vezetők kinevezése) 
 
 
♦ bíróságok igazgatása 
 
 
♦ képzések 
 
 
♦ tájékoztatási kötelezettség  
 
 

 
II.  AZ OBH ELNÖKÉNEK STRATÉGIÁJA  

 
„Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az 
igazság, a szabadság kiteljesítése. Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam 
szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.” – fogalmaz 
a Nemzeti Hitvallás. Az Alaptörvényből következően a bírósági szervezet a fékek és 
ellensúlyok jogállami rendszerének egyik pillére, amely alkotmányos felelősség végső soron 
az ítélkező bírót terheli. Ahhoz, hogy a bírók e feladatukat teljesíteni tudják, a bíróságokon az 
igazgatási tevékenység magas fokú szervezettségére van szükség. 
 
Az OBH és a bíróságok 2013-ban is az OBH elnöke által meghatározott hat stratégiai cél 
mentén végezték igazgatási munkájukat. Ebben az évben vált igazán láthatóvá az, hogy az 
egyes stratégiai célok eredményesen működnek nemcsak a központi, hanem az egyes 
bíróságok igazgatásában is.  
 
 
Az OBH elnökének stratégiai célkitűzései a következők: 
 

u a bíróságok alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék – a független bírák időszerűen 
és magas színvonalon ítélkezzenek 

 
u az emberi erőforrások optimális elosztása és hasznosítása 

 
u a tárgyi feltételek biztosítása, optimális elosztása és hasznosítása 

 
u a bírósági szervezet integritása, az ítélkezési és igazgatási munka átláthatósága, 

kiszámíthatósága 
 

u a bíróságokhoz való hozzáférés egyszerűsítése 
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u a képzési rendszer fejlesztése, a többi hivatásrenddel való együttműködés 
 
 
Az igazságszolgáltatás hatékony működése csak a bírósági szervezethez kapcsolódó többi 
hivatásrend és intézmény szakmai együttműködésével és egymás iránti tiszteletével valósulhat 
meg. A bírósági eljárások időszerűsége és az ítélkezés megalapozottsága jelentős mértékben 
múlik az eljárásban részt vevő egyéb személyek és szervek tevékenységétől, magatartásától is.  
 
A hatékony igazságszolgáltatás feltétele a társadalom tagjainak bíróságok iránti bizalma is. 
Az természetes, hogy a bírósági eljárások résztvevői az eljárás kimenetelével nem feltétlenül 
elégedettek. Hogyan is lehetne elégedett egy pervesztes fél vagy egy szabadságvesztésre ítélt 
bűnelkövető? A jogorvoslati fórumrendszer azonban biztosíthatja az esetleges 
ténymegállapítási hibák, jogértelmezési különbözőségek magasabb bírói fórum előtt való 
nyugvó pontra jutását. A bírósági szervezet felelőssége, hogy a jogrendszer működésének eme 
sajátosságát elfogadtassa a közvéleménnyel. Felelőssége továbbá az is, hogy türelemmel, 
méltósággal viselje az egyes döntéseket követő véleményviharokat. Ehhez azonban az 
szükséges, hogy a bíró magáévá tegye Deák Ferenc következő gondolatát: „Boldog azon 
haza, hol a bíró ítélete nem csak igazságot szolgáltat, hanem a hivatalába és személyébe 
helyezett bizodalomnál fogva megnyugvást is szerez a feleknek.” A társadalmi bizalom 
elnyerését illetően a magyar bírósági szervezet komoly erőfeszítéseket tett a 2013. évben. E 
tényt igazolja az EUBAROMETER 2013. évi felmérése is, amely szerint a nemzeti 
igazságszolgáltatási rendszer iránti bizalom Magyarországon magasabb az európai uniós 
átlagnál. A bizalmi indexben az Európai Unió 16 országát tudhatjuk magunk mögött. 
 
 

u A bíróságok az alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék – a független bírók 
magas színvonalon és időszerűen ítélkezzenek 

 
E stratégiai célkitűzés az, amelyhez a többi cél igazodik, amely önmagában is elegendő 
lehetne ahhoz, hogy bírósági szervezet igazgatásának irányt adjon. Olyan célkitűzés ez, amely 
kimondatlanul is vezérlője volt az elmúlt évtizedek bírósági igazgatásának.  
 
A 2013. év hosszú idő után az első olyan év volt, amikor országosan érzékelhetővé vált, hogy 
ez a cél elérhető. Korábban az ország több bíróságán – különösen a központi régióban – a 
bírók leterheltsége olyan mértéket öltött, ami szinte ellehetetlenítette e kettős követelménynek 
– a magas színvonalnak és az időszerűségnek – való együttes megfelelést. A minőségi és 
időszerű ítélkezés egyidejű megvalósításához elsődlegesen a bírák munkaterhét kellett 
csökkenteni: minél kevesebb ügy, adminisztrációs teher van a bírón, annál több erőt és időt 
fordíthat az érdemi ítélkezésre. 
 
Az OBH elnöke 2013-ban is számos olyan intézkedést, jogszabály-módosítási javaslatot 
kezdeményezett, melyek a bírói munkateher csökkentését, illetve ezen terhek ésszerű 
átrendezését célozták. Ennek a munkának is köszönhető többek közt a törvényszéki elsőfokú 
hatáskörbe tartozó büntetőügyek, a felszámolási ügyek, a Fővárosi Törvényszék kizárólagos 
illetékességébe tartozó ügyek számának csökkentése és a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi 
területének a csökkentése. 
 
Mindezek kedvező hatása a 2013. évi ügyforgalomban is megmutatkozik: 2013-ban 
összességében 40%-kal több (1.611.538) ügyet intéztek el a bíróságok a korábbi évihez 
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képest, míg a bíróságokon folyamatban maradt ügyek száma a 2012. év végihez képest 3,6%-
kal, a 2011. év végihez képest pedig 8,8%-kal lett kevesebb.  
 
A Fővárosi Törvényszéken kiemelkedőek az eredmények. Néhány példa jól mutatja a jelentős 
előrelépést: a törvényszéki első fok polgári ügyszakában 22%-kal csökkent a folyamatban 
lévő ügyek száma az előző évihez képest, felszámolási ügyszakban 2012. december 31-én 
19.887 folyamatban lévő ügyön dolgoztak, de a 2013. évet már csak 15.446 üggyel zárták, az 
egy évnél régebben folyamatban lévő ügyek száma pedig 13.553-ról 11.304-re csökkent. 
 
A különféle ügyszakokat érintő, kedvező irányú, hatáskör és illetékesség változtatásoknak, az 
eljárásokat egyszerűsítő jogszabály-módosításoknak és a bírósági titkári jogkörök 
bővítésének, valamint az emberi erőforrásokkal való felelősségteljesebb gazdálkodásnak és 
nem utolsó sorban a bíróságok megfeszített munkájának köszönhetően a szervezet képes volt 
feldolgozni a cégbíróságra érkező, megkétszereződött ügyérkezést, a szabálysértési 
ügyszakban érkező 181.000 többlet ügyet, valamint a devizahitelekből eredően 
megnövekedett ügyérkezést. 
 
Rendkívüli eredmény volt a 20 közigazgatási és munkaügyi külön bíróság, valamint a 
hozzájuk kapcsolódó közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok működésének 
zökkenőmentes elindítása. 
 

u Az emberi erőforrások optimális elosztása és hasznosítása 
 
2013-ban kezdődött meg a megemelkedett bírósági titkári és bírósági ügyintézői létszám 
kompetencia alapú foglalkoztatása. A jogszabály-módosítási kezdeményezéseknek, 
célvizsgálatoknak és a jó gyakorlatok bemutatásának köszönhetően a 2013. év végére több 
területen is kiváltásra kerülhetett a bírói munka. A bírósági szervezetrendszeren belüli 
tartalékok maradéktalan feltárásával, az emberi erőforrással való ésszerű gazdálkodással az 
ítélkezés szakmai színvonala is növelhető. 
 
Az OBH elnöke 2013-ban mindezek érdekében kezdeményezte a bírósági titkári és a bírósági 
ügyintézői jogkörök bővítését (pl. egyes cégeljárásokban, egészségügyi tv. pszichiátriai 
betegek gyógykezelésére vonatkozó rendelkezései terén) és szorgalmazta a kompetencia alapú 
foglalkoztatást. A Fővárosi Törvényszék aránytalan leterheltségének mérséklése és az 
ügyteher arányosítása érdekében a költségvetésben tervezett álláshelyek számának növelését 
javasolta, aminek eredményeként 109 álláshely rendszeresítése (35 bíró, 50 tisztviselő, 20 
bírósági ügyintéző, 4 szakértő szaktanácsadó) történt meg. Ez lehetővé teszi a máshol 
felszabaduló erőforrásoknak arra a néhány törvényszékre, ítélőtáblára történő 
átcsoportosítását, ahol elmaradással küzdenek. Az OBH a képzettségnek megfelelő 
munkavégzés elősegítése érdekében országos felmérést készített elő. Az ítélkezési 
tevékenységet segítő igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételeinek 
fejezeti szintű, egységes és a létszám-gazdálkodási szempontokat is érvényesítő 
meghatározása érdekében pedig jogszabály-módosítási javaslat született a témában. 
 
Ezzel együtt egyre többen vesznek részt igazgatási vagy különleges feladatok ellátásban. 
Utóbbiak közé tartoznak azok a személyek, akik a tanúgondozás, a bírósági közvetítés, a 
nyitott bíróság vagy a honlapok gondozásában és koordinálásában dolgoznak. 
 
Az OBH elnökét és az OBH-t feladatai ellátásában számos munkacsoport segíti, amelyekben 
bírók és igazságügyi alkalmazottak vesznek részt nagy számban. A munkacsoportok 
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működése az egyes törvényszékeken belül is általánossá vált. Ez a munkamódszer 
biztosíthatja az újszerű jogintézmények (pl. bírósági közvetítés) gyorsabb bevezetését. A 
bírósági dolgozók széles körének bevonásával ismertebbé válik az igazgatási munka 
nehézsége és lehetséges eredményei is, mindemellett pedig olyan szakmai tudás, 
leleményesség, készségek és képességek kerülnek felszínre, amelyek közvetett módon 
ugyancsak az ítélkezés hatékonyságát emelik majd. 
 
Több területen is elkezdődött az ügyintézési folyamatok optimalizálása. Előkészületek 
történtek az egységes szabálysértési bíróságok kialakítására, a bíró melletti teamek 
működtetetésére és az ügyviteli feladatok egyszerűsítésére. A különféle területeken kialakított 
jó gyakorlatok megosztása egyre gyakoribbá vált a bírósági szervezetben. 
 
Mindezek mellett elkezdődött a Magyar Bírói Egyesületben a bírói életpályamodell 
átalakítását célzó munka, melynek körében az igazságügyi alkalmazottak érdekei, esélyeinek 
növelése is szerepel. 
 

u Tárgyi feltételek biztosítása, azok optimális elosztása és hasznosítása 
 
A bíróságok alkotmányos működéséhez a megfelelő létszám mellett elengedhetetlenül 
szükséges az infrastrukturális feltételek megléte is. A tárgyi feltételek közé tartozik az 
elégséges számú és felszereltségű tárgyalóterem, ügyfélkapcsolati helyiség és dolgozószoba, 
valamint az informatikai munkakörnyezet megfelelő színvonala. 
 
Mindehhez elsődlegesen a pénzügyi forrásokat kell biztosítani. A törvényhozás 2013-ban is 
tekintettel volt a megnövekedett elvárásokra, a több éves elmaradásokra, így az alapvető 
működési feltételek rendelkezésre állásán túlmenően 2013-ban az évtizedek óta elmaradt 
fejlesztések is megkezdődhettek az informatikai eszközök és az épületek tekintetében. A 
2013. évi költségvetési törvényben és az évközi támogatásokban kifejezésre jutott a 
törvényhozás és a végrehajtó hatalom elkötelezettsége és elhívatottsága a magas színvonalon 
működő igazságszolgáltatás iránt. A költségvetési támogatáson kívül többletforrásokhoz jutott 
a bírósági szervezet az európai uniós pályázatok, valamint a Svájci Alap által is. 
 
Az OBH elnöke a bírósági szervezet kiadásainak racionalizálásával, a költségvetési 
tárgyalások során a fejezet érdekeinek képviseletével, valamint az európai uniós és egyéb 
pályázati lehetőségek megragadásával igyekszik megteremteni a szükséges tárgyi eszközök 
anyagi fedezetét. Jelentős előrelépést jelentett a gazdálkodás terén az egységes gazdálkodási 
szabályzat megalkotása, az intézményekkel folytatott költségvetési tárgyalások rendszere, a 
tervezés módszereinek népszerűsítése és a bíróságokat jellemző takarékossági, ésszerűsítési 
intézkedések bevezetése. Új elemként jelent meg továbbá, hogy a felújítási és beruházási 
igényekre fordítható források egy része belső pályázat keretében került elosztásra. 
 
Az OBH elnökének törekvései sikeresen haladnak a megvalósulás irányába. Ezt támasztja alá, 
hogy 2011 óta majdnem 18 milliárd forinttal emelkedett a bíróságok éves költségvetése (2011 
→ 69,3 milliárd Ft, 2014 → 87 milliárd Ft), a 2012. évi költségvetéshez képest 8,3 %-kal 
magasabb, mintegy 10 milliárd forinttal több volt a bíróságok részére jutó támogatás, az 
épületek fenntartására, az eljárásokkal kapcsolatos kiadásokra és a beruházásokra fordítható 
összeg pedig a 2012. évi költségvetési kerethez képest jelentős emelkedést mutatott (2012 → 
12,8 milliárd Ft, 2013 → 22,2 milliárd Ft, 2014 → 23,7 milliárd Ft), vagyis több mint 10 
milliárd forinttal több pénz jut beruházásokra. Az OBH elnöke 2013-ban pályázatot írt ki a 
közösségi helyiségek kulturált átalakítására és a munkatársak elhelyezésének javítására 
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(helyiségek festése, klíma beszerelés) 211,5 millió Ft értékben, a 2012-2013. közötti 
időszakban pedig évenként átlagosan háromszor nagyobb támogatási összeget nyertünk el 
(1.468 millió Ft) pályázatokkal, mint az azt megelőző 2008-2011. közötti időszakban (453 
millió Ft). 
 
A 2013. év komoly sikere volt a Kúriának az eredeti épületébe történő visszaköltözése 
előkészületi szakaszának lezárása, valamint a Budapest Környéki Törvényszék városligeti 
fasori ingatlanegyüttesben való elhelyezésének előkészítése. Számos nagyobb léptékű 
beruházásra, felújításra is sor került: a Salgótarjáni Járásbíróság, a Salgótarjáni Közigazgatási 
és Munkaügyi Bíróság felújítására, a Pécsi Törvényszék és Ítélőtábla tetőszerkezetének 
rekonstrukciójára, a Debreceni Járásbíróság és a Ceglédi Járásbíróság épületeinek a 
felújítására, illetve építésének megkezdésére. 
 
 

u A bírósági szervezet integritása, az ítélkezési és igazgatási munka átláthatósága, 
utóbbi kiszámíthatósága és ellenőrzöttsége 

 
Annál nagyobb az össztársadalmi bizalom egy szervezet iránt, minél inkább átlátható annak 
működése. Az OBH elnöke törekszik kialakítani azokat a módszereket, amelyek révén mind a 
bíróságok ítélkezése, mind a bíróságok igazgatása – az adatvédelmi és biztonsági 
követelmények megtartása mellett – a lehető legszélesebb társadalmi körben megismerhetővé 
válik. Ezt szolgálta a többi közt a bíróságok központi honlapjának 2013. január 1-jei 
elindítása. A www.birosag.hu oldal elindításával párhuzamosan a bíróságok saját honlapjainak 
– az úgynevezett prototípus oldalaknak – az átalakítása is megkezdődött. A belső kapcsolatok 
erősítése végett pedig 2013. augusztus 20-án elindult a központi intranet is. 
 
Az OBH Bírósági integritás munkacsoportja elkészítette a megújuló Etikai Kódex tervezetét, 
ami a bírói karon belüli széles körű egyeztetés alapja lehetett. Ezzel egy időben a bírósági 
dolgozók fegyelmi helyzetében is változást jelentett, hogy több eljárás kezdeményezésére 
került sor, amelyek a felelősségteljesebb vezetői hozzáállásnak tudhatók be. Ezen eljárások 
száma azonban elenyésző a bírósági rendszer összlétszámához képest, ami a bírósági 
dolgozók elhivatottságát és a mindennapi kötelezettségek betartására vonatkozó 
fegyelmezettségét tükrözi. 
 
A bírói kinevezések, az előmenetel és a vezetői pályázatok nyilvánossága és ellenőrizhetősége 
terén is több intézkedés került bevezetésre, illetve jogszabály módosításokra is sor került. A 
bírói munkaterhet is érintően az Országos Bírói Tanáccsal (OBT) együttműködve a Bírósági 
integritás munkacsoportot is bevonva foglalkozott az OBH az ügyelosztási és ügybeosztási 
rendek elvi kérdéseivel.  
 
Az OBH elnöke az integritás kérdésében megerősítette a bírósági igazgatás elkötelezettségét, 
amikor tovább folytatta a 2012-ben megkezdett együttműködést a Kúriával, a Legfőbb 
Ügyészséggel és az Állami Számvevőszékkel (ÁSZ). 2013-ban több bíróság is résztvevője 
volt az ÁSZ Integritási Projektjének. Mindeközben folytatódott a bíróságok fizikai 
biztonságának megerősítése is. 
 
Az OBT felügyeleti jogának mind teljesebb érvényre jutása érdekében az OBH elnöke számos 
kérdésben terjesztett az OBT elé jelentéseket. Az OBH elnöke éves és féléves beszámolóit 
eljuttatta az illetékes parlamenti bizottsághoz, illetve a saját és a bíróságok tevékenységéről a 
parlament nyilvánossága előtt is beszámolt. 
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u A bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése 
 
A jogkereső polgárok kiszolgálásának gyorsasága és minősége a bíróságok társadalmi 
megítélésének az alapja. Ezt a célt szolgálhatja az ügyfél tájékoztatási centrumok létrehozása 
a nagyobb bíróságokon, illetve a meglévők informatikai elérhetőségének korszerűsítése. 
Utóbbiak keretében a hatékonyabb igazságszolgáltatás kialakítása és a bírósághoz való 
hozzáférés egyszerűsítése a cél olyan informatikai alkalmazások létrehozásával és 
bevezetésével, amelyek egyszerre csökkentik a bíróságok adminisztrációs terheit, gyorsítják 
az ítélkezést és korszerű, ügyfélbarát, tér és idő korlátoktól mentes, hatékony elektronikus 
ügyintézést tesznek lehetővé. 
 
Az OBH elnöke a bíróságok szolgáltató jellegének erősítését és a XXI. század igényeihez 
való igazítását kiemelt célnak tekinti. Ennek keretében emelkedett országos program rangjára 
a tanúgondozás, a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Program, a bírósági közvetítés és a 
Nyitott Bíróság Program.  
 
A bírósági közvetítés magyarországi bevezetésének alapjai már 2012-ben létrejöttek. Az új 
Ptk. szabályaira is tekintettel a jogintézmény egyre elterjedtebbé vált. 2012-ben 6 
törvényszéken, 2013-ban már 14 törvényszéken volt elérhető. A 2013. évben 69 bírósági 
titkár, 3 bíró és 3 tisztviselő vett részt közvetítői szakmai képzésen. Az elmúlt évben a 
közvetítők 108 sikeres megállapodásban működtek közre. 
 
A Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Program keretében az OBH a többi közt jogszabály-
módosításokat kezdeményezett és képzési programokat támogatott. 2013-ban már 5 
törvényszék illetékességi területén volt gyermekmeghallgató szoba. Ezek kialakítására belső 
pályázat is meghirdetésre került. A cél az, hogy minden 7 főnél nagyobb bíróság rendelkezzen 
ilyen helyiséggel. 
 
A Nyitott Bíróság Program célja, hogy a diákok ismerjék meg jogaikat, kötelességeiket, a 
bíróság működését és a mindennapi életük veszélyeit, kockázatait. 2013-ban összesen 32.182 
diák vett részt valamilyen formában a Nyitott Bíróság Program rendezvényein. Ez országosan 
összesen 1.189 eseményt jelentett, amelyben 467 bíró, bírósági titkár, fogalmazó és más 
alkalmazott vett részt a mindennapi munkáján felül vállalva ezt a tevékenységet. A program 
264 iskola részvételével zajlott, több helyen a bíróságok erre vonatkozóan külön 
megállapodásokat is kötöttek. A beérkező tájékoztatók szerint a legtöbb programot a Szegedi 
Ítélőtábla és a Szegedi Törvényszék szervezte.  
 
A tanúgondozási program célja, hogy a bíróságra idézett tanúk az eljárási jogaikról és 
kötelességeikről tájékoztatva, nyugodtan és felelősségteljesen vehessenek részt a 
tárgyalásokon. Ennek érdekében tájékoztató szolgálatok működnek a bíróságokon, és a tanúk 
a bíróságok honlapjain keresztül is választ kaphatnak lehetséges kérdéseikre, megtudhatják a 
tanúgondozást végző személyek elérhetőségeit. Több helyen arra is lehetőség van, hogy a 
tanúk biztonságos, elkülönített helyen várakozhassanak a tárgyalás megkezdéséig. 2013-ban 
már több mint 17 tanúgondozó szoba került kialakításra országszerte. 
 
Mindezen programok kapcsán számos konferencia és képzés került megtartásra, amelyekről 
rendszeresen jelennek meg tájékoztatások a helyi és az országos sajtóban.  
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Egyre több bíróság tartja fontosnak az ügyfél-elégedettség mérését is. Ilyen jellegű 
felmérések, kérdőívek kialakítására a többi közt a 2013. év végén induló szervezetfejlesztési 
projektek keretében is sor kerül. 
 
 

u A képzési rendszer fejlesztése, a többi hivatásrenddel való együttműködés 
 
Csak a megfelelően képzett bírák tudnak eleget tenni a magas színvonalú ítélkezés 
alkotmányos kötelezettségének. Fontos, hogy a központi képzéseken leadott ismeretanyag 
eljusson minden érintett bíróhoz és igazságügyi alkalmazotthoz. A központi képzéseknek 
2013-ban ezért már két formája létezett: a Magyar Igazságügyi Akadémián (MIA) tartott és 
Budapesten kívüli helyszíneken, az ítélőtáblák illetékességi területén szervezett képzések. 
Mindemellett egyre több a helyben kezdeményezett konzultációk, képzési programok és 
konferenciák száma is. Mind a központi, mind a helyi képzésekre jellemző, hogy azokon más 
jogi hivatásrendek képviselői is jelen vannak. 
 
A 2013. év nagy kihívása volt az új kódexek alkalmazására való felkészülés. Ezért a nagyobb 
törvényekhez kapcsolódóan komplex képzéssorozatot szerveztünk (központi tematikus 
oktatások, regionális tantermi oktatások és e-learning oktatások formájában). A bírák és 
igazságügyi alkalmazottak szakmai felkészültségének növelése, illetve a jogszabályok 
egységes alkalmazása érdekében az oktatássorozat a következő jogszabályokat érintette: 
Alaptörvény, Bszi., Bjt., Iasz., Btk., Mt., Szabstv. A beszámoló időszakának évében indult el 
a Ptk.-val kapcsolatos képzési program előkészítése is. 
 
Elkészült a MIA Intézményi Stratégiája, ami meghatározta a képzés megújításának fő irányait 
és elveit. Ennek gyakorlati bevezetése a 2014. évben kezdődhet meg, amit úgy kell 
előkészítenie a MIÁ-nak, hogy megsokszorozódott a hazai és külföldi képzések mennyisége, 
illetve az azokon résztvevők száma. 
 
2013-ban több újítás is bevezetésre került az igazgatásban, amik részben az egyes 
bíróságokon már régebb óta működő jó gyakorlatok kiemelésén és országos bevezetésén 
alapultak. A 2013-as év bizonyosságul szolgált arra, hogy a bírósági szervezet képes a 
hagyományokat megőrizve, az elődök eredményeit és erőfeszítéseit is tiszteletben tartva újat 
alkotni és javítani a működésének hatékonyságán. Az új igazgatási modell második éve 
visszaigazolta a bevezetett változásokhoz fűzött reményeket is: a bírósági szervezeten belül 
egymást kiegyensúlyozva, eredményesen működik a hármas feladat- és felelősségmegosztás a 
Kúria, az OBH és az OBT között. 

 
 

III. A STATISZTIKAI ADATGYŰJTÉS JOGI SZABÁLYOZÁSA 
 
1. A bírósági statisztika feladatai 
 
A bírósági statisztikai rendszer alapvetően a bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységéhez 
kapcsolódó adatokat gyűjt. Ennek indoka, hogy a bíróságok igazgatása szempontjából ezen 
adatok bírnak a legnagyobb jelentőséggel, hiszen ezen adatok alapján lehet megítélni a 
bírósági szervezet munkaterhének és teljesítményének időbeli változását és szervezeti 
egységek közötti (területi) megoszlását. Ez utóbbi képezi az alapját az egyes szervezeti 
egységek közötti humánerőforrás, és a tárgyi eszközök, végső fokon pedig a költségvetési 
fejezeti források elosztásának alapját. Igazgatási szempontból tehát kiemelten fontos, hogy 
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megbízható, naprakész, és releváns ügyforgalmi, tevékenységi és létszám adatok 
álljanak rendelkezésünkre. 
 
A bírósági statisztikának ezért alapvetően az alábbi feladatokat kell betöltenie: 
 

1. a bíróságok ügyforgalmi adatait különböző csoportosításban (l. az alábbiak szerinti az 
OSAP keretében, ill. a bíróságok számára releváns adatkörök szerinti más jelegű 
bontásban – részletesen a IV. fejezet tartalmazza) összegyűjti, és azokat részletes 
elemzés alá veti 

2. a bírák egyéni tevékenységének adatait összegyűjti és részletes elemzés alá veti 
3. mindezek alapján a bírósági vezető, vagy az OBH elnöke számára emberi erőforrás 

gazdálkodás körében meghozandó döntéselőkészítő, -támogató szerepe van, 
4. az egyéb vezetői/OBH elnöki igazgatási döntések, intézkedések meghozatalánál 

ugyancsak döntéselőkészítő, -támogató szerepe van, 
5. a jogerősen befejezett büntető ügyek vádlottairól gyűjtött statisztikai adatokat 

összesíti, és azokból a jogosult kérelmezők részére adatokat szolgáltat 
6. a központi statisztikai feladatok körében ezen felül közzététellel összefüggő 

kötelezettségek is jelentkeznek. 
 
 
2. A statisztika jogi háttere 
 
2.1. A statisztikáról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Program 
Magyarországon a statisztikai tevékenység alapjait a statisztikáról szóló 1993. évi LXVI. 
törvény (a továbbiakban: törvény), és a végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban Vhr.) szabályozza. A törvény 1. §-ában írt statisztikai feladatok 
ellátása, vagyis a valósághű, tárgyilagos képalkotás a társadalom, a gazdaság, a 
tulajdonviszonyok, a környezet állapotáról és változásairól az államhatalmi és a közigazgatási 
szervek, valamint a társadalom szervezetei és tagjai számára, és ennek érdekében az adatok 
statisztikai módszerekkel történő felvétele, feldolgozása, tárolása, elemzése, szolgáltatása, 
közlése, valamint közzététele a hivatalos statisztikai szolgálat feladata.  
A hivatalos statisztikai szolgálat központi szereplője a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH), és a törvény 3. §-ának (2) bekezdés c) pontja alapján – egyéb más szervezetek mellett 
– annak az Országos Bírósági Hivatal (OBH) (elnöke) is része. A törvény 7. §-ának (1) 
bekezdése alapján a hivatalos statisztikai szolgálat működésének, munkája összehangolásának 
elősegítésére, a társadalmi érdekek képviseletének és az adatfelhasználók igényeinek érvényre 
juttatására, az országos statisztikai adatgyűjtési program tervezetének véleményezésére, a 
KSH elnökének szakmai tanácsadó, véleményező szerveként Országos Statisztikai Tanács 
(a továbbiakban: OST) működik, melynek a § (2) bekezdés a) pontja alapján tagjai a hivatalos 
statisztikai szolgálathoz tartozó szervek vezetői – így az OBH Elnöke – által kijelölt 
személyek is.  
A törvény 1. §-a alapján a statisztikai feladatok részét képezi az adatok statisztikai 
módszerekkel történő felvétele is. A 8. § (1) bekezdése szerint a statisztikai adatgyűjtéseket 
adatszolgáltatási kötelezettség előírásával, vagy önkéntes adatszolgáltatás alapján lehet 
végrehajtani. Az adatszolgáltatási kötelezettség kétféle lehet: alapulhat törvényi 
rendelkezésen, vagy a hivatalos statisztikai szolgálat országos statisztikai adatgyűjtési 
programján (a továbbiakban: OSAP). Az igazságszolgáltatási rendszert az adatszolgáltatási 
kötelezettség mindkét formája érinti.  
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Egyrészt a törvény 10. §-ának (1) bekezdése alapján a népmozgalmi statisztika körében – 
egyebek mellett – megfigyelésre kerül minden Magyarországon bekövetkezett házasság 
felbontása, amellyel kapcsolatos adatokat a § (4) bekezdése szerint a bíróságok kötelesek 
szolgáltatni. A Vhr. 8. §-ának (3) bekezdése kimondja, hogy a válás statisztikai 
számbavételénél a kötelék felbontása kérdésében ítéletet hozó bíróság az ítélet jogerőre 
emelkedését követően a Vhr. 4. számú melléklete szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot 
tölti ki és megküldi a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek, aki azt - 
kiegészítés után - továbbítja az illetékes KSH-igazgatósághoz.  
Másrészt a 11. § (1) bekezdése kimondja, hogy az adatszolgáltatási kötelezettséggel járó 
statisztikai adatgyűjtéseket – kivéve a törvényben elrendelteket – az OSAP tartalmazza, 
melynek tervezetét a § (2) bekezdése szerint a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó 
szervek javaslatai alapján a KSH állít össze, a (3) bekezdés értelmében az OST véleményez, 
és a (4) bekezdés alapján a KSH elnöke véglegesít. A törvény 26. §-ának (3) bekezdés c) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány az Országos Statisztikai Adatgyűjtési 
Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban rendelet) szabályozta az OSAP összeállításának eljárási 
rendjét, és az adatszolgáltatási kötelezettséget. A rendelet 2. §-ának (1) bekezdése kimondja, 
hogy a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek közvetlen adatgyűjtéseit és statisztikai célú 
adatátvételeit, valamint a gyűjthető adatköröket rendelet 1-11. számú táblázatos mellékletei 
tartalmazzák. A mellékletek közül a 10. számú vonatkozik az OBH-ra, amelyet az 1. sz. 
melléklet tartalmaz. 
Az adatgyűjtési kötelezettségünk a befejezett büntetőügyek terheltjeire illetve a büntetés-
végrehajtási ügyszak tevékenységére (1294-1296 és 1298 nyilvántartási számú adatgyűjtési 
kötelezettségi körök), míg a többi a különböző szintű bíróságok ügyforgalmára vonatkozik. 
A gyűjtendő adatok körén belül a különböző szintű bíróságok ügyforgalma vonatkozásában 
adatokat kell gyűjtenünk az ügyforgalomról az eljárások tárgya, és a befejezett ügyekben 
hozott határozatok fajtája szerinti bontásban, továbbá az eljárások időtartamáról és a 
pertárgy értékéről. A cégbíróságok ügyforgalmára vonatkozó adatokat nem az OBH gyűjti, 
hanem azokat az IM-től kapjuk. A törvény 17. §-ának (1) bekezdése szerint a hivatalos 
statisztikai szolgálathoz tartozó szervek által végrehajtott adatgyűjtések eredményei – a (2) 
bekezdésben foglalt kivétellel – nyilvánosak. A nyilvánosságra hozásról e szervek saját 
hatáskörükben gondoskodnak. 
 
2.2. Az OBH Elnökének statisztikai feladatköre, és annak részletszabályait rendező OIT 
szabályzat 
 
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. §-ának (4) 
bekezdés d) pontja szerint az OBH elnöke a statisztikai adatgyűjtéssel, az ügyelosztással 
és a munkateher méréssel kapcsolatos feladatkörében 
a) a központi költségvetésről szóló törvény bíróságokra vonatkozó költségvetési fejezetének 
létszám-előirányzata, valamint a peres és nemperes eljárások átlagos országos munkaterhének 
mutatói alapján meghatározza a bíróságok - a törvényszékek esetében az illetékességi 
területükön működő közigazgatási és munkaügyi bírósággal, valamint járásbíróságokkal 
együttes - szükséges bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámát, 
d) dönt a bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és az adatok feldolgozásával kapcsolatos 
központi feladatokról, és 
e) meghatározza és szükség esetén évente felülvizsgálja a bírói munkateher mérésére szolgáló 
adatlapokat és módszereket, legalább évente egy alkalommal áttekinti a munkateher és az 
országos ügyforgalmi adatok alakulását, valamint bírósági szintenként és ügyszakonként 
meghatározza a peres és nemperes eljárások átlagos országos munkaterhét. 
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Ezeket az általános szabályokat a bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és 
feldolgozásáról szóló 2003. évi 8. számú OIT szabályzata (a továbbiakban Szabályzat) 
töltötte meg tartalommal.  
A Szabályzat 3. §-ának (1) bekezdése szerint a bíróságok statisztikai adatszolgáltatásának 
tartalmi meghatározása, irányítása és ellenőrzése az OBH feladata.  
A (2) bekezdése értelmében az OBH – mint a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó 
szervezet – ellátja a bírósági statisztikai adatok gyűjtésének, feldolgozásának, elemzésének, 
szervezésének és ellenőrzésének központi teendőit, és végzi az törvény szerint meghatározott 
feladatokat. Az adatok gyűjtése körében a szabályzat 5. §-ának (1) bekezdése rögzíti, hogy a 
bírósági statisztikai adatgyűjtéshez az OSAP-ban meghatározott adattartalommal, vagy az 
OBH által elrendelt adatgyűjtés esetén annak megfelelően elkészített, elektronikus vagy 
papíralapú kérdőívek és jelentések használhatók.  
A törvényen alapuló, a házassági perekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítése érdekében a szabályzat 5. §-ának (4) bekezdése szerint az un. „V” mintát (Válási 
lap a kötelék kérdésében jogerőre emelkedett házassági perről) kell kitölteni. 
Az OSAP-on alapuló, bűnügyi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében a 
Szabályzat 5. §-ának (3) bekezdése alapján az un. „C-D” mintákat (Statisztikai egyéni lap 
jogerős határozattal befejezett büntetőeljárás felnőtt korú vádlottjáról), az un. „Fk” mintát 
(Statisztikai egyéni lap jogerős határozattal befejezett büntetőeljárás fiatalkorú vádlottjáról), 
és az un. „U” mintát (Statisztikai jelentés a pártfogó felügyelet tárgyában hozott bírósági 
határozatokról) kell kitölteniük a bíróságoknak. Az így szolgáltatott adatokkal teszünk eleget 
az OSAP-ban előírt 1294, 1295 és 1298 nyilvántartási számú adatgyűjtési 
kötelezettségünknek. A korábban az OSAP alapján a bűnügyi statisztikai részét képező 
további adatok gyűjtését szolgáló un. „P” mintát (A jogerősen befejezett büntető ügyek 
vádlottjairól) továbbra is kitöltik a bíróságok. 
A Szabályzat 5. §-ának (5) bekezdése szerint a bírósági ügyforgalmi adatszolgáltatáshoz 
használt kérdőívek az un. „O” minta (Helyi bíróság ügyforgalmi statisztikai jelentése, OSAP 
1308. nyilvántartási számú adatgyűjtési kötelezettség), az un. „Mü” minta (A munkaügyi 
bíróság ügyforgalmi statisztikai jelentése, OSAP 1305. nyilvántartási számú adatgyűjtési 
kötelezettség), az un. „NI.” minta (A megyei bíróság ügyforgalmi statisztikai jelentése 
elsőfokú ügyek, OSAP 1307. nyilvántartási számú adatgyűjtési kötelezettség), az un. „NII.” 
minta (A megyei bíróság ügyforgalmi statisztikai jelentése fellebbezett ügyek, OSAP 1307. 
nyilvántartási számú adatgyűjtési kötelezettség), az un. „N/cs” minta (A megyei bíróság 
ügyforgalma, csődeljárások, 1307. nyilvántartási számú adatgyűjtési kötelezettség), az un. 
„N/f” minta (A megyei bíróság ügyforgalma, felszámolási eljárások, 1307. nyilvántartási 
számú adatgyűjtési kötelezettség), az un. „T” minta (Ítélőtábla ügyforgalmi statisztikai 
jelentése, 1979. nyilvántartási számú adatgyűjtési kötelezettség), az un. „L” minta (A 
Legfelsőbb Bíróság ügyforgalmi statisztikai jelentése, 1856. nyilvántartási számú 
adatgyűjtési kötelezettség), és az un. „Bv” minta (A megyei bírósági büntetés-végrehajtási 
csoportjának statisztikai jelentése, 1296. nyilvántartási számú adatgyűjtési kötelezettség). A 
§ (6) bekezdése szerint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az 
Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata közreműködik a Fővárosi Bíróság és a 
megyei bíróságok, cégbírósági, valamint csőd- és felszámolási csoportja ügyforgalmi 
statisztikai adatai szolgáltatásában. Az így kapott adatokkal teszünk eleget az OSAP-ban 
előírt 1641 nyilvántartási számú adatgyűjtési kötelezettségünknek. A minták tartalmát 
norma nem szabályozza, azok évszázados gyakorlaton alapulnak, azok gyakorlati korlátait 
a lajstromba bevitt adatok köre és bontásai szabják meg.  
 
2.3. A munkateher mérésére szolgáló statisztikai adatszolgáltatás szabályozása 
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A törvényen és az OSAP-on alapuló adatgyűjtési kötelezettségek részletes szabályain túl a 
szabályzat a bíróságok igazgatási tevékenységéhez, a bírói munkateher, valamint a bírósági 
titkárok tevékenységének mérése céljára a 6. § (1) bekezdésében további, az egyéni 
adatszolgáltatással kapcsolatos jelentések készítését is elrendeli. Ezek az adatgyűjtések tehát 
nem a törvényből eredő kötelezettségek teljesítését, hanem a központi bírósági igazgatás 
által meghozandó igazgatási döntések megalapozását szolgálják, és saját 
elhatározásunkon alapulnak. Ilyen saját hatáskörben elrendelt további jelentések: 
1) helyi és megyei bíró egyéni havi adatszolgáltatása elsőfokú ügyekben, büntető és katonai 
ügyszakban, 
2) helyi és megyei bírák egyéni havi adatszolgáltatása elsőfokú ügyekben, civilisztikai 
ügyszakban,  
3) megyei és ítélőtáblai másodfokú tanácselnökök (bírák) egyéni havi adatszolgáltatása, 
4) megyei bírósági és ítélőtáblai büntető másodfokú tanácsok havi adatszolgáltatása,  
5) megyei bírósági és ítélőtáblai civilisztikai másodfokú tanácsok havi adatszolgáltatása,  
6) helyi bíróság összesített havi adatai büntető és civilisztikai ügyszakonként, 
7) a helyi bíróságok összesített havi adatai büntető ügyszakban a tárgyalások elnapolásáról és 
elhalasztásáról, 
8) a helyi bíróságok összesített havi adatai a tárgyalások elhalasztásáról civilisztikai 
ügyszakban,  
9) megyei bíróságok elsőfokú tanácsainak összesített havi adatai büntető katonai és 
civilisztikai ügyszakban, 
10) a megyei bíróságok és az ítélőtáblák másodfokú tanácsainak összesített havi adatai 
büntető és civilisztikai ügyszakban,  
11) a megyei bíróságok összesített havi adatai a tárgyalások elnapolásáról és elhalasztásáról 
büntető ügyszakban elsőfokon,  
12) a megyei bíróságok összesített havi adatai a tárgyalások elhalasztásáról civilisztikai 
ügyszakban elsőfokon,  
13) a megyei bíróságok és az ítélőtáblák másodfokú tanácsainak összesített havi adatai 
büntető ügyszakban a tárgyalások elnapolásáról és elhalasztásáról, 
14) a megyei bíróságok és az ítélőtáblák másodfokú tanácsainak összesített havi adatai a 
tárgyalások elhalasztásáról civilisztikai ügyszakban, 
15) összesített havi adatszolgáltatás a tanácselnökök/bírák másodfokú tevékenységéről, 
16) a bírósági titkárok havi egyéni adatszolgáltatása, 
17) bírák és a kijelölt bírósági titkárok havi egyéni adatszolgáltatása szabálysértési 
ügyszakban, 
18) bírói adatszolgáltatás a másodfokú szabálysértési ügyekben, 
19) a bírósági titkárok bíróságonként összesített havi egyéni adatszolgáltatása. 
Az (5) bekezdés kimondja, hogy a fenti kérdőíveket és jelentéseket a Szabályzat 1-26. számú 
mellékletei tartalmazzák. A § (4) bekezdése szerint a Fővárosi Bíróság, a megyei bíróságok, 
mint cégbíróságok és a cégbírák havi és éves munkaterhének méréséhez a Szabályzat 27-28. 
számú mellékleteiben megjelölt adatokat kell szolgáltatni.  
A kérdőívek, adatlapok kitöltésének általános szabályait a Szabályzat 7-10. §-ai, a részletes 
szabályokat a bűnügyi statisztika (OSAP 1294, 1295, 1298 nyilvántartási számú adatgyűjtési 
kötelezettség) tekintetében a 11-13., a válási statisztika tekintetében a 14., a bíróságok 
ügyforgalmára vonatkozó adatszolgáltatások (OSAP 1296, 1305, 1307, 1308, 1641, 1856, 
1979 nyilvántartási számú adatgyűjtési kötelezettség) tekintetében a 15-22. §-ai tartalmazzák. 
Az elrendelt adatszolgáltatások részletes szabályait a szabályzat 23-24. §-ai tartalmazzák.  
A Szabályzat 25. §-ának (1) bekezdése szerint az e Szabályzatban írt ügyforgalmi statisztikai 
kérdőívekben, jelentésekben, egyéni adatlapokban, egyéni bírói adatszolgáltatásokban 
feltüntetett peres és nemperes ügyeken (ügykategóriákon) és ügycsoportokon a vonatkozó 
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eljárási és anyagi jogszabályokban, illetve a Büsz.-ben, továbbá az egységes iratkezelési 
szabályzatban, valamint a bírói gyakorlatban kialakult és elfogadott elnevezésű ügyeket 
kell érteni; az ügyszak szerinti lajstromokban nevesített ügyek tárgyával összhangban. A § 
(2) bekezdése szerint az OBH Bírósági Főosztálya a statisztikai lapok és jelentések egységes 
kitöltésének érdekében - az érintett bíróságok véleményének figyelembevételével - jogosult 
állást foglalni, szükség esetén írásban kitöltési útmutatást adni. A Szabályzat tehát 
általános jellegű, kötelező érvényű kitöltési szabályokra vonatkozó részletes normarendszert 
nem tartalmaz, hanem visszautal a magasabb szintű eljárási és ügyviteli szabályokra, és a 
kialakult gyakorlatra. Állásfoglalás, kitöltési útmutató kiadását általános jelleggel nem, 
csak szükség esetén irányozza elő. 
A Szabályzat 5. §-ának (7) bekezdése értelmében a bírósági végrehajtási kezelőirodák 
ügyforgalmáról, továbbá a megyei bírósági végrehajtók tevékenységéről a külön 
jogszabály alapján elrendelt statisztikai adatszolgáltatást kell teljesíteni. E körben a 
Szabályzat a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I.17.) IM 
rendeletre utal, amelynek 45. §-a valóban kimondja, hogy a végrehajtó a statisztikai 
adatszolgáltatási kötelezettségét a felügyelő szerv útján és az általa meghatározott módon és 
rend szerint köteles teljesíteni, a bírósági végrehajtási ügyekre vonatkozó adatszolgáltatás 
vonatkozásában azonban semmilyen rendelkezést nem tartalmaz. 
 
 
3. Következtetések 
 
1. A szabályozás rendszere és tartalma alapján megállapítható, hogy a bíróságokat érintő, 
törvényen alapuló adatszolgáltatási kötelezettség (válási statisztika) tekintetében Vhr. 4. 
számú mellékletében rögzített tatalommal történik. Az OSAP-on alapuló adatszolgáltatási 
kötelezettség tekintetében azonban a jogszabályi szintű szabályozás rendkívül általános, és 
ezért rugalmas, csak a gyűjtendő adatok körét tartalmazza, azok bontásával kapcsolatban 
pontos, részletes elvárásokat nem fogalmaz meg. Tekintettel arra, hogy az igazgatási 
döntések szempontjából a bűnügyi statisztikának (OSAP 1294, 1295, 1298 nyilvántartási 
számú adatgyűjtési kötelezettség, „C-D”, „Fk”, „P”, „U” minták) és a fent említett válási 
statisztikának nincs jelentősége, így annak pontos tartalma számunkra nem kiemelten fontos..  
 
Az OSAP-on alapuló ügyforgalmi statisztika, és az OBH által elrendelt egyéb 
adatszolgáltatások viszont a munkateher mérés, és arányosítás, a központi 
létszámgazdálkodás, és ezen keresztül szinte minden központi igazgatási döntési kompetencia 
szempontjából rendkívül fontosak. A jogi szabályozás fent ismertetett keret jellege miatt 
azonban annak tartalmát gyakorlatilag önállóan vagyunk jogosultak meghatározni, de a 
használni kívánt adatlapokat a KSH-nak be kell mutatni. Erre tekintettel a gyűjtött adatok 
bontását a saját igényeinkhez igazíthatjuk, amelynek korlátait a lajstromba bevitt 
adatok köre és bontása képezi. Erre tekintettel jelentős mozgásterünk van annak 
érdekében, hogy a megfogalmazott új központi igazgatási elvárásoknak megfelelően az 
ügyforgalmi statisztikából kinyerhető adatok körét átalakítsuk. Ez még inkább igaz az OBH 
által saját hatáskörben elrendelt adatgyűjtésekre. 
 
4. A statisztikai adatszolgáltatás átalakítása körében 2012-2013-ban megtett 
intézkedések 
 
 
 



 

17 

1. Megyei bírósági végrehajtási ügyeket (megfelelő bontásban) megjelenítése a 
bírósági statisztikában, ugyanis az NI minta ezeket nem tartalmazta.  

2. A lajstromozás szabályainak egyértelművé tétele abban a tekintetben, hogy a megyei 
bírósági végrehajtási ügyek lajstromába a bírósági gazdasági hivatal által 
kezdeményezett ügyeket is be kell vezetni. (korábban nem minden törvényszéken 
érvényesült) 

3. Helyi bírósági végrehajtási ügyek érkezése és befejezése megjelenítése az „O” 
mintában. A munkaügyi végrehajtási ügyek ügyforgalmának, valamint a helyi és 
munkaügyi bíróságok teljes ügyforgalmának bevonása az adatgyűjtés körébe. 

4. A végrehajtási kifogások megjelenítése a statisztikában (korábban a bírósági 
végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet a 
végrehajtási kifogások – amelyek a végrehajtási ügyszak jelentős részét teszik ki, és 
emiatt jelentős munkateherrel is járnak -  csak a már megindult végrehajtási eljárás 
egyik irataként volt kezelendő. Éppen ezért nem volt kimutatható a bíróságok 
tényleges munkaterhe) 

5. A cégbírósági ügyforgalmi adatok között az érdemi cégügyek mellett a  
cégtörvényességi ügyek és végelszámolási kifogások, valamint az egyéb cégügyek 
megjelenítése. 

6. A bíróságokra érkező helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásainak, és a 
vagyonrendezési nemperes ügyek megjelenítése a statisztikában.  

7. A büntetés-végrehajtási ügyek közzétett adatok közti megjelenítése. 
8.  
9. Polgári (gazdasági) ügyszakban a befejezett ügyeken belül a felfüggesztés, egyesítés, 

megszüntetés, félbeszakadás megjelenítése a statisztikában 
10. Civilisztikában (munkaügyön kívül) a tárgy szerinti kategóriák (ügyminőségek) 

használhatóvá tétele (korábban sok volt az általános kategória, és sok helyen nem is 
lajstromoztak megfelelően) 

11. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 71. §-ának (1) bekezdése, a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 63. §-ának (2) bekezdése, 
valamint a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékessége alá tartozó, és a 
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 58. §-ának (1) 
bekezdése által szabályozott, a bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés 
engedélyezésével (meghosszabbításával) kapcsolatos nemperes ügyek (TÜK-ös 
ügyek) megjelenítése a bírósági statisztikai rendszerben (miután ez sok esetben 
jelentős munkaigényű, és felelős döntést igénylő ügyeket takar, és korábban nem 
jelent meg a statisztikában, holott a bírói létszám arányos elosztása érdekében szükség 
volt rá). 

 
 

IV. A STATISZTIKAI ADATOK FORRÁSAI 
 
 
A bírósági statisztikát törvényszékenként, ítélőtáblánként és országosan lehet és kell 
elkészíteni. Az országos (központi) statisztika „piramis-szerkezetű”, egyedüliként rálát az 
ország valamennyi, törvényszékek (azon belül a járásbíróságok), ítélőtáblák és a Kúria által 
összegyűjtött adatokra. 
 

1. Az ügyforgalmi adatok 
 
Az OSAP keretében gyűjtött ügyforgalmi adatok a következőkből állnak elő: 
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Adott időszakban (havonként, negyedévenként, félévenként és évenként) 

− összesen hány ügy érkezett az adott bíróságra (azon belül ítélkezési szintekre, 
ügyszakokra lebontva) 

 
− a bíróság hány ügyet fejeztek ott be, 

 
− és az adott időszak végén hány ügy maradt folyamatban. 

 
Az ügyforgalom adatai ügycsoportonkénti, esetenként ügyminőségenkénti bontásban, és az 
érkezett, és befejezett ügyek tekintetében szakmai szempontok szerint csoportosítva állnak 
elő. 
 
Az adatok összesítését követően szöveges elemzés útján kell számot adni a legfőbb 
jelenségekről, változásokról, hatásokról. A példaként szolgáló 2012. évi elemzést a 2. számú 
melléklet tartalmazza.  
 

2. A bíró egyéni teljesítményének adatai 
 
Az adatgyűjtés a statisztikai szabályzat alapján zajlik, és alapvetően a következő adatokra 
támaszkodik adott időszakra vonatkoztatva (l. az egyéni bírói statisztikai adatszolgáltatás 
adatkörei 3. számú melléklet): 

− konkrétan egy adott bírónak hány ügye érkezett 
− abból hányat tűzött ki tárgyalásra (és egy tárgyalási napon belül hány ügyet tárgyalt) 
− hányat fejezett be tárgyaláson és tárgyaláson kívül összesen 
− hány ügyet és milyen okból halasztott el, és 
− hány ügye maradt folyamatban. 

 
Az egyéni adatok szervezeti egységenként (törvényszékenként és ítélőtáblánként) összesítve 
érkeznek az OBH-ba a szintén szervezeti egységenként összesített létszám adatokkal együtt. 
Az érkezett ügyforgalmi és tevékenységi adatokat a létszám adatokra vetítve kiszámítható, 
hogy  

− azok hány bíró (bírói tanács) között oszlottak el (mennyi az egy tanácsra jutó érkezett 
ügyek száma átlagosan) 

− egy bíróra (bírói tanácsra) átlagosan hány befejezés jutott. 
 

Mindezek alapján elkészített összesítés alapul vételével számítjuk ki az országos átlagot, és 
ekként a szervezeti egységek munkateher és teljesítmény adatai az országos átlaghoz is 
viszonyíthatóvá válnak. 
 
 
 
3. A BIIR iratkezelési alkalmazás 
 
A bírósági ítélkezéssel kapcsolatos statisztikai adatok a bíróságok által a vonatkozó ügyviteli 
szabályok szerint vezetett lajstromokból származnak. A lajstromokat ma már kizárólag 
elektronikusan vezetik. A bírósági ügyforgalom döntő részét a BIIR rendszer (Bírósági 
integrált Informatikai Rendszer) egyik alrendszerét képező lajstrom programban (BIR-O) 
tartják nyilván a bíróságok. Egyes ügycsoportok (cégbírósági ügyek, felszámolási ügyek, 
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társadalmi szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos nemperes ügyek, stb.) lajstromozását 
más alkalmazások segítségével végzik a bíróságok.  
 
 
 
A BIIR alkalmazás tehát  több alrendszerből áll, melynek egyik alrendszere a BIR-O, amely  
az általános bírósági iratkezelő szoftver, a BIR-S a civil szervezetek nyilvántartó rendszere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A BIIR bírósági statisztika szempontjából betöltött legfőbb funkciói (a felső parancssorban 
vannak megjelenítve) 
- keresések 
- lajstromozás 
- statisztikák készítése 
- időszaklisták lekérdezése 
- bírói modul (tárgyalási napló adatainak nyilvántartása, C,D/Fk lapok) 
 
A BIIR az ügyeket tartja nyilván, annak legfőbb adatai alapján. 
 
A bírósági statisztika ezen adatokra támaszkodva, azokat e nyilvántartó programból 
összegyűjtve készül el. 
 
Egyes adatok – pl. az alábbi 1. pontban szereplők – már az ügy érkezésekor ismertek, azaz az 
ügy lajstromozásakor a bíróság lajstromirodáján kerülnek rögzítésre. (l. a fenti képen a 
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„Lajstromozás” menüpont alkalmazásával). A lajstromozás során az ügycsoportok, 
ügytárgyak, tanácsforma, eljárásforma mezők esetén alapvetően nincsenek ún. 
szabadszöveges mezők, az irodai alkalmazott előre rögzített értéklistából választhat, pontosan 
azért, hogy a statisztikába pontos adatok kerüljenek. 
 
Más adatok az eljárás során keletkeznek – így pl. a 2. pontban szereplő befejezési adatok, 
vagy a 3. pontban szereplő „határnap”, más néven tárgyalási időpont - , és azokat a bíró 
rögzítheti. A bíró az ügy adatait a „Bírói modul” menüponton belül szerkesztheti. Ezen belül a 
számára legfontosabb menüpont a „Tárgyalási napló”, amelyben az ügyeket kitűzheti, majd a 
kitűzött ügyek eredményét rögzítheti. A tárgyalás eredménye lehet 

− befejezés: ezen belül egyrészt azt rögzíti, hogy a befejezésre tárgyaláson, vagy 
tárgyaláson kívül került-e sor, továbbá annak típusát, amelyen belül számos, perjogi 
értelemben vett befejezési fajtát választhat (ítélet, azon belül altípusokat, megszüntetés 
és annak altípusai, stb...) 

− vagy a tárgyalás elnapolását, elhalasztását rögzítheti, továbbá ennek okát. 
Mindezeket szintén értéklistából választhatja ki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindezek alapján a statisztika a következő adatokból táplálkozik: 

1. Az ügy „Általános” adatai közül 
- az ügycsoport 
- az ügy minősége/tárgya 
- büntető ügyek esetében a vádtípus is 
- az ügy érkezése 
- tanácsforma (egyesbíróként, vagy tanácsban jár-e el a bíróság) 
- eljárásforma  
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- hogy az ügy újraindult-e (pl. az eljárás felfüggesztését, félbeszakadását, szünetelését 
követően), perújítás-e, vagy áttétel folytán érkezett a bíróságra 
- hogy az ügy kiemelt jelentőségű-e 
 

2. A „Befejezés” adatai  
- befejezés időpontja 
- befejezés módja (tárgyaláson, tárgyaláson kívül) 
- befejezés típusa (ítélet,  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Azt, hogy az ügy mely bíróra (bírói tanácsra) került kiosztásra (ún. szignálás), a fenti kép 
legfelső sorának adatai mutatják meg. Ezen adatok az ügy legfontosabb azonosító adatai, 
nevezetesen: 
 
Pl. „12.B.1607/2014. Jakab József Gusztáv” 
 
Ebből: a 12.B. a 12-es azonosítójú bíróé az ügy a „B”, azaz a büntető elsőfokú tanácsok 
közül. Hogy ez a 12-es azonosító konkrétan kit takar, a statisztika szempontjából nem 
releváns, de a „Szignálás” menüpont alatt található a bíró, vagy, ha tanácsról van szó, a tanács 
elnökének neve. 
 
 
Itt kell rátérni, mit jelent a 2. sz. ábra világosszürke mezőjének legelső sora: „Lajstromkönyv: 
ELSŐFOK”. 
 
Amint azt a bíróságok szervezete körében bemutattuk, a bíróságok különböző ítélkezési 
szinteken végzik az igazságszolgáltatási tevékenységüket, és azon belül is ügyszakok szerint. 
A BIIR is ennek megfelelően tartalmaz ún. lajstromkönyveket (ügyszakonkénti elsőfok, 
másodfok, harmadfok), és ezen belül kialakíthatók al-kategóriák (mint pl. peres, nemperes, 
szabálysértési, nyomozási bírói stb.). 
 
A lajstromkönyvek, és azokon belül az ügycsoportok nem tetszés szerint alakíthatók ki, mind 
ez, mind a bíróságok teljes iratkezelése szabályokban kerültek rögzítésre, ezek: 

− a bírósági ügyvitel szabályairól szóló  14/2002. (VIII.1.) IM rendelet 
− a bíróságok egységes iratkezeléséről szóló 2002/4. OIT szabályzat. 
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E szabályok szerint kell az ügyeket lajstromozni, és ennek megfelelően készülnek el a BIIR 
rendszer használatával a bírósági statisztikák is. 
 

V. A HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁST TÁMOGATÓ STATISZTIKAI 
TEVÉKENYSÉG 

 
A bíróságok elnökeinek döntenie kell (többek között): 

− a saját bíróságuk hatékony munkaszervezése érdekében a humánerőforrások optimális 
elosztásáról, ennek érekében bírákat, bírósági titkárokat és más igazságügyi 
alkalmazottakat a munkateher arányosítása érdekében oda kell rendelniük, ahol 
nagyobb az ügyteher 

− e szempontok szerint új szervezeti egységek kialakításáról vagy ezek megszüntetéséről 
− az OBH elnöke felé előterjesztésekről új bírói, vezetői álláshely létesítéséről 

 
Az OBH Elnökének a következő emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos kérdésekben 
kell állást foglalnia (többek között): 

− a törvényszékek, ítélőtáblák elnökei által előterjesztett bírói álláshely kiírása iránti 
kérelmeikről 

− az engedélyezett bírói létszám meghatározásáról (törvényszékenként és 
ítélőtáblánként) 

− igazgatási intézkedések meghozataláról akkor, ha valamely bíróságon tevékenység 
visszaesést, az ügyhátralék mással nem magyarázható növekedését, a perek 
elhúzódását tapasztalja 

 
Mindezeknek jelentős költségvetési kihatásuk is van, rendkívül körültekintő döntéshozatali 
eljárást igényelnek. 
 
E döntések legfontosabb alapja az ügyforgalmi elemzés, amelynek elkészítése, a vezetői 
döntés megtámogatása a bírósági és a központi statisztika feladata. 
 
 

VI. VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (VIR) – A STATISZTIKAI ADATOK 
ÖSSZESÍTŐ ADATBÁZISA 

 
 
A BIIR rendszer másik alrendszere az un. VIR rendszer (Vezetői Információs Rendszer) 
amelynek egyik program funkciója a bírósági statisztikai adatok összesítése a lajstrom 
programokból. A VIR egy olyan adatbázis kezelő alkalmazás, amely a BIIR adatbázisában 
meglévő adatokat meghatározott szempontok szerint összesíti. Alapvetően a bírósági vezetők 
egyes igazgatási tevékenységeinek ellátása támogatására került kifejlesztésre. 
 
A VIR rendszer állítja elő az OSAP keretében gyűjtött adatlapok jelentős részét.  
 
1. A VIR jelenlegi adatgyűjtési köre 
 
A VIR rendszerbe a lajstromok egy részéből elektronikusan töltődnek fel az adatok, egyes 
lajstromokból pedig manuálisan kell feltölteni azokat.  
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Jelenleg a VIR kizárólag azon ügyekre vonatkozó adatokat képes összegyűjteni, amelyek a 
BIR-O programban lajstromozásra kerültek, vagy manuálisan pl. a BIR-S rendszerbe 
feltöltésre kerültek. Ezen összesítés is az OSAP rendelet szerinti adattartalommal történik. 
Ezért számos releváns statisztikai adatot illetően hiányos, hiszen csak az OSAP rendeletben  
meghatározott adatokra koncentrál. 
 
 
A BIR-O adatbázis részét az alábbi ügycsoportok képezik: 
 
- polgári peres és nemperes (ide értve a gazdasági ügyszakot is) 
- büntető peres és nemperes 
- szabálysértési peres és nemperes 
- közigazgatási és munkaügyi peres és nemperes 
ügyek. 
 
A végrehajtási ügyszak ügyei csak részben találhatók meg a BIR-O adatbázisban, miután 
egyes törvényszékek nem a BIIR rendszert, hanem egyéb – általában DOS-alapú – 
ügynyilvántartó programot használnak. 
 
Éppen ezért mindenekelőtt a végrehajtási ügyek adatainak a BIR-O adatbázisban történő 
teljes rögzítése szükséges valamilyen informatikai megoldással. 
 
Nem képezik a BIR-O adatbázis részét a következő ügycsoportok: 
- cégügyek (amelyek nemperes ügynek minősülnek) 
- a csőd- és felszámolási ügyek (ugyancsak nemperes ügyek) 
- a civil szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos ügyek (szintén nemperesek). Ennek 
kapcsán megjegyzendő azonban, hogy ügyforgalmi összesítés (érkezett, befejezett, 
folyamatban maradt ügyek) a TSZÁ (társadalmi szervezeteket nyilvántartó) rendszerből 
elektronikus úton a BIIR rendszerbe beküldésre kerül. Egyéni adatszolgáltatás nem történik 
ezen ügyekben, 
 
E három ügycsoport BIR-O rendszerbe történő beintegrálása folyamatosan felmerülő 
probléma, jelenleg több projekt is foglalkozik vele (pl. a csőd-civil projekt). 
 
 
2. Az adatgyűjtés jelenlegi módszere a VIR-ben 
 
a) A BIR-O rendszerben rögzített adatok gyűjtése 
 
A bíróságok (törvényszékek, ítélőtáblák és a Kúria) a VIR használatával megnyitott OSAP 
rendelet szerinti mintákat a BIR-O adatai alapján automatikusan generálják, majd a 
törvényszéki statisztikus jóváhagyását követően feltöltik a VIR-be. 
 
b) A BIIR-O rendszeren kívüli statisztikai adatgyűjtés  
 
A cégügyekre, a csőd- és felszámolási ügyekre, a civil szervezetek ügyeire vonatkozó 
statisztikákat (és emellett a végrehajtási ügyekét is) jelenleg kézi úton kell szolgáltatni, azaz 
megfelelő táblázatok kitöltése útján. 
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A cégügyekben az OSAP rendelet szerinti ügyforgalmi adatokat az adott bírósági szervezeti 
egység, majd a törvényszék (ítélőtábla) összesíti, és táblázatban elektronikus úton (e-mail 
címre) továbbítja az OBH-nak. Ezeket a fenti módszerrel ugyancsak manuálisan kell 
országosan összesíteni, és a VIR-be feltöltött összesítésekhez hozzáadni. 
 
A civil szervezetek ügyeiben a TSZÁ (társadalmi szervezetek nyilvántartásának programja) 
az OSAP rendelet szerinti összesített ügyforgalmi adatot elektronikuson továbbítja a BIR-S 
rendszerhez, és ily módon az adatszolgáltatás automatikus. 
 
A csőd és felszámolás ügyekben a bíróságok a következők szerint szolgáltatnak statisztikai 
adatokat: 
- csőd ügyekben a VIR-rendszerbe töltik fel a bíróságok az OSAP szerinti statisztikai 
adatlapot (N-Cs minta) 
- felszámolási ügyekben a bíróságok az OSAP szerinti adatlapot kiállítják, majd papír alapon 
szolgáltatják az OBH-nak, amely azokat manuális úton excel fájlba másolja, és ily módon 
összesíti. 
 
Miután ezen adatszolgáltatások kizárólag az OSAP adatköreire korlátozódnak, értelemszerűen 
nem teljes körűek. 
 
A statisztikai időszak végén a szervezeti egységek által a VIR-be feltöltött adatokat az OBH 
Statisztikai Elemző Osztálya ellenőrzi és összesíti, és állítja elő az országos statisztikát. A 
VIR rendszerből az adatok kizárólag az OSAP minták szerinti aggregált formában nyerhetők 
ki országosan összesen és szervezeti egységenként. A kinyert aggregált adatokat excel 
fájlokban mentjük és tároljuk. Minden további ügyforgalommal kapcsolatos adatösszesítést 
ebből az aggregált adatállományból állítunk elő manuálisan, MS excel programban.  
 
A bírói egyéni adatszolgáltatás csak a katonai ügyeken túli peres ügyekre terjed ki, a 
nemperes ügyeket, és a bírósági titkárok szabálysértési ügyszakon kívüli tevékenységét nem 
érinti. A bírói és titkári egyéni statisztikai adatok szervezeti egységenkénti összesítése és 
gyűjtése a BIR-O program segítségével történik. A bírák és a titkárok egy erre rendszeresített, 
a BIR-O programban automatikusan előálló táblázat jóváhagyásával szolgáltatnak egyéni 
statisztikai adatokat, amelyeket a törvényszéki statisztikus helyi szinten összesít, a VIR-be 
nem töltik fel. 
 
A létszámadok számítása és összesítése a szervezeti egységekben is manuálisan történik a 
törvényszéki statisztikus által.  
 
Az országos egyéni és létszám adatok összesítése azonban teljes egészében manuálisan 
történik. 
 
 
A fentiek alapján le kell szögezni, hogy az alábbi statisztikai adatok köre jelenleg egymástól 
teljesen elkülönülő rendszerekben létezik: 
a) külön egyéni bírói statisztika létezik a bírói tevékenységre vonatkozóan, amelyet az OBH 
egy saját alkalmazás útján összesít. Ebben találhatók meg az adott szervezeti egység 
statisztikusai által feltöltött, a statisztikai szabályzat szerint kalkulált „tisztított” bírói 
létszámadat is. 
b) külön létezik a VIR-ben az OSAP rendelet szerinti statisztikai adatok köre (a BIIR 
alapján többnyire automatikusan generált formában, az OSAP minták szerinti tartalommal). 
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c) Utóbbi egyúttal – de csak a megfelelő adatok összesítésével – az ügyforgalmi 
statisztikai adatbázist is tartalmazza. 
d) továbbá külön adatszolgáltatás létezik a csőd- felszámolási, cég, és civil ügyekre 
(valamint részben a végrehajtási ügyekre). 
 
3. Elvárások egy, a legfontosabb igazgatási igényeket kielégítő VIR-rel szemben  
 
A VIR jelenleg csak a BIIR rendszerben nyilvántartott ügyekből az Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII.15.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban OSAP rendelet) meghatározott statisztikai adatszolgáltató lapok 
(minták) szerint gyűjtött adatokat képes összesíteni egyedi adatszolgáltatás útján. Nem 
alkalmas arra, hogy 
- az OSAP rendelet adatkörein kívüli statisztikai adatokat (első sorban az egyéni adatokat és a 
létszámadatokat) gyűjtse és összesítse 
- a BIIR-en kívüli ügycsoportok ügyforgalmi és egyéb statisztikai adatait gyűjtse és összesítse 
- az összesített adatokból áttekinthető és közzétételre alkalmas „eredménytáblákat” előállítsa 
- tetszőleges szempontok szerinti adatösszesítést végezzen 
- tetszőleges időszakokra vonatkozóan összesítsen adatokat. 
 
A VIR jelenlegi összesítései havonta érkeznek, és bíróságonként (járásbíróságonként, 
törvényszékenként, ítélőtáblánként, ill. a Kúriától), de a VIR csak havi, félévi és éves 
összesítést képes végezni (negyedévenkénti összesítést nem). 
 
Ezért az összesítések alapján megjelenő adattáblákat havonta, egyesével, bíróságonként 
manuálisan át kell másolni olyan alkalmazásba (excel), amely az országos – a VIR-ből és az 
azon kívüli adatszolgáltatás útján megadott - adatokat havi bontásban tartalmazza, és ezeket 
kell excel formátumban elmenteni. 
 
Ezen kívül létszámra, tevékenységre vonatkozó adatokat egyáltalán nem tartalmaz. 
 
Ezáltal a VIR nem alkalmas arra, hogy hatékonyan elősegítse 
- elősegítse a személyi tárgyú vezetői döntések meghozatalát 
- a bíróság és a központi igazgatás számára releváns adatok gyűjtését és összesítését 
- , teljes körű létszámadatok gyűjtését 
- az önálló tanácsazonosítóval nem rendelkező, de az igazságszolgáltatásban tényleges 
tevékenységet végző személyek (titkárok és bírósági ügyintézők) tevékenységének mérését 
- a különböző területeken végzett különböző tevékenységek összesítését. 
 
A BIIR-ből nyert OSAP adatok teljeskörűek az ügyforgalmi statisztikai adatok tekintetében, 
de a VIR OSAP adatainak nem része a bírák egyéni statisztikai adatszolgáltatása. Az 
adatbázisban létszámra vonatkozóan a statisztikai szabályzat szerinti ún. „tisztított” 
létszámadatok találhatók, amelyeket a bírósági statisztikusok a rendelkezésre álló adatok 
alapján manuálisan számítanak ki, és ún. összesített tárgyaló tanács adatokként továbbítják 
excel fájlokban. Ezek összesítése ugyanakkor már nem VIR-ben, hanem az OBH Statisztikai 
Elemző Osztályán egy saját fejlesztésű program alapján történik. 
 
Egy megfelelően megalapozott fejlesztéssel a fenti hátrányok kiküszöbölése a cél, egy olyan 
rendszer létrehozása, amely egyrészt a jelenleg különálló rendszerekben fellelhető 
adatokat összekapcsolja, másrészt valamennyi, a BIIR-en kívüli ügyforgalmi adat 
elektronikus úton történő összegyűjtésére és strukturálására alkalmas.  
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Emellett nyilvántartja az egész bírósági szervezetben dolgozókat név szerint, és olyan 
módszerrel, amely képessé teszi a dolgozó által végzett valamennyi tevékenység kimutatását 
és összesítését. 
 
 

VII. AZ ORSZÁGOS BÍRSÁGI HIVATAL STATISZTIKAI ELEMZŐ 
OSZTÁLYÁNAK MŰKÖDÉSE 

 
Az OBH statisztikai adatgyűjtéssel és elemzéssel foglalkozó szervezeti egysége a Bírósági 
Főosztály Statisztikai Elemző Osztálya (SEO). 
 
Az alábbiakban az osztály legfontosabb feladatai kerülnek körülírásra. 
 
1. Az ügyforgalmi statisztikák készítése 
 
2. A bírói egyéni statisztika elkészítése és elemzése 
 
3. A tárgyaló tanácsok adatainak összesítése 
 
4. A C,D/Fk adatbázis összeállítása és kezelése 
 
5. Közzétételre, kiadásra készült anyagok 
 
6. Álláshely pályázat kiírása iránti kérelmek kapcsán elemzések készítése 
 
7. Összbírói értekezletekre felkészítők 
 
8. Vizsgálatok elrendelésében közreműködés 
 
9. BIIR help üzemeltetés 
 
10. Kodifikációban közreműködés 
 
11. Megkeresésekre válaszok 
 
12. Egyéb 
 
 
 


