
14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet a bírósági 
ügyvitel szabályairól 

A rendelet hatálya a bíróságok szervezetéről 
és igazgatásáról szóló 2011. évi 
CLXI.törvény (a továbbiakban: Bsz.) 16. §-
ában megjelölt bíróságok ügyvitelére terjed 
ki. 
Fogalmak:  
- . átadókönyv: az ügyirat átadását, átvételét 
igazoló, bekötött és lapszámozással ellátott 
könyv; 
- beadvány: a bírósághoz érkező irat, amely 
rendeltetésszerűen az ügyiratban kerül 
elhelyezésre; 
- bírósági ügy: törvény által bírósági útra utalt 
ügy; 
- csatolás: valamely ügyiratnak más ügyirattal 
való átmeneti összekapcsolása; 
-. egyesítés: több folyamatban lévő ügy 
összes iratának a legkorábban lajstromozott 
ügy száma alatti kezelése; 
- elnöki ügy: olyan ügy, amelyben a bíróság 
elnöke, meghatározott esetben más bírósági 
vezető a bíróság igazgatására tartozó 
kérdésben az ítélkezés körén kívül jár el; 
-. érkeztetés: a bíróságra érkezett minden 
beadványon a  beérkezése keltének rögzítése, 
elektronikus eljárásban a beadványon 
időbélyegző elhelyezése; 
-  intézkedés: az ügy tartalmi (érdemi) és 
formai (alaki) elintézésére adott utasítás; 
- irat: olyan szöveg, számadatsor, térkép, 
tervrajz és vázlat, amely valamely szerv 
működésével, illetőleg személy 
tevékenységével kapcsolatban bármilyen 
anyagon, alakban, bármely eszköz 
felhasználásával és bármely eljárással 
keletkezett; 
- iratkezelés: az irat készítését, 
nyilvántartását, rendszerezését, segédletekkel 
való ellátását, megőrzését, használatra 
bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba 
adását együttesen magában foglaló 
tevékenység; 
- iratkezelési szabályzat: a bíróságok írásbeli 
ügyintézésére vonatkozó szabályok 
összessége, amelyet az OBH elnöke ad ki, és 
amelynek mellékletét képezi az irattári terv; 
- kezdőirat: olyan irat, amelynek a bíróságon 
nincs előzménye; továbbá, amely befejezett 
ügyben új eljárás lefolytatását vagy a már 
befejezett üggyel kapcsolatban önálló 
intézkedést, valamely kérelem önálló 
elintézését igényli; 
- kiadmány: az eredeti iratról készített olyan 
másolat, amelyet „a kiadmány hiteléül” 
záradékkal, aláírásával és a bíróság 
körbélyegzőjével lát el, vagy elektronikus 
okirat esetében azon minősített elektronikus 
aláírást, az elektronikus aláíráson pedig 
időbélyegzőt helyez el; 
- lajstrom (tájékoztató könyv): az iratokról 
ügyszakonként (ügycsoportonként) 
elektronikus úton vezetett nyilvántartás vagy 
külön ívekből álló, évenként megnyitott és az 
év utolsó napján hitelesítetten lezárt, 
oldalszámmal ellátott és bekötött könyv; 
- szerelés: az ugyanahhoz az ügyirathoz 
tartozó elő- és utóiratok végleges jellegű 
összekapcsolása; 
-  tárgyalási jegyzék: a tárgyalási napra 
kitűzött ügyekről tanácsonként (bíránként) 
készített jegyzék;  
- utóirat: olyan irat, amely a bíróságnál már 
megindult ügyre vonatkozik, ha egyébként 
nem tekinthető kezdőiratnak; 

- ügycsoport: a bírósági ügyek tárgyuk, valamint 
az alkalmazandó anyagi és eljárási szabályok 
azonossága, különbözősége vagy specialitása 
szerinti csoportosítása; 
- ügyelosztás: a Buszben. ügyelosztási rendnek 
megfelelően az ügyben intézkedni, eljárni 
jogosult kijelölése; 
-. ügyintézés: a bíróság feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyben a jogszabályok által 
meghatározott eljárás, ennek során a tartalmi 
(érdemi) és formai (alaki), illetve szóbeli, írásbeli 
és elektronikus munkamozzanatok összessége; 
-. ügyirat: a bíróság ügyintézése során 
keletkezett, az azonos ügyre vonatkozó papír 
alapú vagy elektronikus iratok összessége, 
amelyeket az ügyintézés valamennyi szakaszában 
együtt kell kezelni; 
-. ügykönyv: az elítélt és a büntetés-végrehajtási 
ügy legfontosabb adatairól elektronikus úton 
vezetett nyilvántartás vagy külön ívekből álló, 
évenként megnyitott és az év utolsó napján 
hitelesítetten lezárt, oldalszámmal ellátott és 
bekötött könyv; 
- ügyvitel: jogszabályok és szabályzatok által 
meghatározott, az ügyintézés egymás utáni 
résztevékenységeinek sorozata, összessége, 
amely az ügyintézés formai és technikai 
feltételeit, az ítélkezés teljesítését célozza. 
Bírósági iroda 
A bírósági ügy iratát a kezelő-, tájékoztatási vagy 
ügyfélszolgálati iroda kezeli, melyet az 
irodavezető vezet. 
A bírósági irattár 
Az irattári anyagot - amíg azt a levéltárnak át 
nem adják, illetve a selejtezésére nem kerül sor - 
a bíróságon működő irattár kezeli, ahol külön 
jogszabályban meghatározott képesítéssel 
rendelkező irattárost kell alkalmazni. 
Elektronikus ügykezelés 
- A nyilvántartásokat  elektronikus úton az OBH 

elnöke által jóváhagyott számítógépes program 
használatával kell vezetni.  

- a tanú és büntetőeljárásban részt vevők, az 
igazságszolgáltatást segítők adatainak zártan 
történő kezelésével kapcsolatos nyilvántartás 
nem vezethető elektronikusan  

- az általános meghatalmazások, a választott 
bíróságok jegyzéke vezethető elektronikusan 
és papír alapú nyilvántartásban is 

Tájékoztatás a félfogadásról és a beadványok 
átvételéről 
- A bíróság elnöke által meghatározott 

időszakban az iroda minden munkanap 
félfogadást tart az ügyfelek részére, erről a 
tájékoztatót a bejáratnál kell kifüggeszteni 

- Az ügyfelek hol, mikor adhatják le 
beadványaikat, kérelmeiket, panaszaikat, 
felvilágosításért mikor, kihez fordulhatnak, 
beadványaikat ki, mikor, melyik helyiségben 
jogosult átvenni. 

- A bíróság a meghatározott tartalommal 
elektronikus úton is adhat tájékoztatást, és azt a 
világhálón is közzéteheti 

A tárgyaláson kívül előadott kérelmek 
- A bíróság elnöke által erre a célra 

meghatározott ügyfélfogadási időben - de 
hetente legalább egy munkanapon - a jogi 
képviselő nélkül eljáró ügyfél által szóban 
előterjesztett kérelmet a bíróság elnöke által 
kijelölt bíró, bírósági titkár, bírósági fogalmazó 
vagy bírósági ügyintéző foglalja 
jegyzőkönyvbe.  

- A jegyzőkönyv az ügy alapos és gyors 
elintézését elősegítő valamennyi adatot 
tartalmazza. Ha a fél a szükséges adatokat nem 
tudja vagy nem akarja rendelkezésre bocsátani, 

ennek tényét a jegyzőkönyvben fel kell 
tüntetni.  

- Ha az ügyfél által előterjesztett kérelem 
elintézésére másik bíróság rendelkezik 
hatáskörrel vagy illetékességgel, vagy ha a 
kérelem más bíróság előtt folyamatban lévő 
ügyre vonatkozik, a bíróság a jegyzőkönyvet - 
lajstromozását követően nyomban – az 
illetékes bíróságnak küldi meg. 

- Ha az ügyfél által előterjesztett kérelem nem 
tartozik bírósági útra, a kérelemről nem kell 
jegyzőkönyvet felvenni, de az ügyfelet 
tájékoztatni kell arról, hogy a kérelem 
elintézésére melyik hatóság jogosult. 

Jegyzőkönyv 
- jegyzőkönyv kézírásos formában nem 
készíthető el, semmit sem szabad a sorok közé 
írni. Az esetleges kiegészítéseket és 
módosításokat a jegyzőkönyv szélére vagy aljára 
kell írni. A módosítás folytán szükségtelenné vált 
szövegrészeket áthúzással, oly módon kell 
törölni, hogy a törölt szövegrész az áthúzás után 
is olvasható maradjon. 
- A kiegészítéseket és módosításokat a tanács 
elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírja. 
- A tárgyaláson hozott, külön íven szövegezett 
határozat rendelkező részét, valamint az első fokú 
tárgyaláson meghozott határozat külön íven 
megszövegezett eredeti példányát hozzá kell 
fűzni a tárgyalási jegyzőkönyvhöz. 
Elveszett, megsemmisült irat 
Az irat elvesztéséről, megsemmisüléséről azonnal 
jelentést kell tenni a bíróság elnökének,  
A felvilágosítás 
- Az iroda törvényben meghatározott 
személyeknek és képviselőjüknek ad 
felvilágosítást, lehetővé teszi az iratok 
megtekintését, másolatok vagy jegyzetek 
készítését Az eljárásban részt nem vevő személy 
részére a bíróság elnöke engedélyezheti a 
felvilágosítást, ha ahhoz az érintett hozzájárult, 
vagy azt törvény egyébként lehetővé teszi. 
-   zárt tárgyalásról készült jegyzőkönyvről csak a 
tárgyaláson való részvételre jogosult személynek 
vagy képviselőjének adható felvilágosítás. 
- A határozat tervezetéről, a tanácskozási 
jegyzőkönyvről, a különvéleményről, a tanács 
tagjainak a feljegyzéseiről felvilágosítás nem 
adható. 
- Az iroda a jogosultságot az ügyiratok alapján 
állapítja meg.( személy azonosságát 
személyazonosító igazolvánnyal - ügyész, 
ügyvéd, jogtanácsos esetében ügyészi, ügyvédi, 
jogtanácsosi igazolvánnyal (a foglalkoztatását 
igazoló okirattal) - kell igazolni.) 
- fogva tartásban lévő személy részére az iratokat 
a bíróság székhelyén lévő bv. intézetnek az erre 
rendszeresített átadókönyvvel átadja; a bíróság 
székhelyén kívüli bv. intézetnek pedig megküldi. 
3 napon belül vissza kell adni:  
- iratok közül azokat, amelyeknek a 
megtekintését a tanács elnöke nem engedélyezte, 
illetve amelyekről felvilágosítás nem adható, az 
iroda az iratok közül kiemeli, és az iratok 
visszaérkezéséig zárt borítékban kezeli. 
- A felvilágosítás során gondoskodni kell az 
iratok megőrzéséről, épségüknek védelméről. 
- A felvilágosításra jogosult személynek a 
tárgyalás (meghallgatás) helyéről és időpontjáról, 
az iratok hollétéről, arról, hogy az ügyben 
érkezett-e szakértői vélemény, továbbá 
terjesztettek-e elő jogorvoslati kérelmet, 
távközlési eszközön is adható felvilágosítás, ha 
az ügy és a felvilágosítást kérő személy 
azonosításához szükséges adatokat közli. 



- Felvilágosítást a bíróság elnöke által e 
feladattal megbízott személy ad. 
Másolatok készítése, mellékletek kiadása 
- akik az ügyben iratbetekintési joggal 
rendelkeznek, az ügy iratairól - kivéve, ha az 
iratról másolat adását jogszabály kizárja - 
hiteles vagy nem hiteles másolatot kaphatnak. 
- A másolatot az irodavezetőnél kell 
megrendelni. Az irodavezető határozza meg a 
másolat 
kiadásának időpontját, és gondoskodik a 
másolat elkészítéséről.. 
 - Az irodavezető nyilvántartja a hiteles 
másolat módját (fénymásolás, gépírás stb.), a 
megrendelő nevét, az illetékmentesség tényét 
vagy a lerótt illeték összegét. A másolat 
átvételét a megrendelő keltezéssel ellátott 
aláírásával igazolja. 
- A bírósághoz érkezett iratról a bíróság által 
készített másolatot és a más által elkészített és 
hitelesítés végett bemutatott másolatot az 
iroda látja el „a másolat hiteléül:” záradékkal, 
a másolatot készítő aláírásával, a bíróság 
körbélyegzőjének lenyomatával és a másolat 
készítésének időpontjával. 
- A külföldi felhasználásra szánt hiteles 
másolatot a bíróság elnöke vagy 
elnökhelyettese az aláírásával, a hitelesítés 
időpontjának feltüntetésével és a bíróság 
bélyegzőlenyomatával hitelesíti. A hitelesítési 
záradék szövege a következő: „... (név) 
aláírását és a bíróság bélyegzőjének 
lenyomatát hitelesítem.” 
- Ha az ügy irata elektronikus okiratként áll 
rendelkezésre, a papír alapú másolat kiadása 
során másolat az elektronikus okirat 
kinyomtatott példánya alapján készül. 
- Ha a bíróság határozata, amelyről a papír 
alapú másolatot kérik elektronikus okiratként 
jött létre, a másolaton fel kell tüntetni az 
elektronikus okiraton elhelyezett időbélyegző 
dátumát, valamint azt, hogy az elektronikus 
okiratot ki látta el elektronikus aláírással, és 
hogy azon milyen elektronikus aláírás 
szerepel. 
- A kép- vagy hangfelvételről, a képet és 
hangot egyidejűleg tartalmazó felvételről 
készített másolat kiadására a 13. §-ban foglalt 
rendelkezések megfelelően irányadók, 
ugyanígy kell eljárni a jogszabály szerint 
felvilágosítás adásra, illetve iratbetekintésre 
jogosultak adathordozójára átjátszással 
készített másolat kiadásánál is. 
- A kép- vagy hangfelvételről, a képet és 
hangot egyidejűleg tartalmazó felvételről 
készített másolat nem hitelesíthető. 
- Ha a bíróság okirat vagy egyéb melléklet 
kiadását rendelte el, ennek átvételét a másolat 
átvételéhez hasonlóan kell igazolni. Ha 
hiteles másolat csatolása szükséges a 
kiadáshoz, azt a kérelmező költségére a 
bíróság készíti el az okirat (melléklet) vagy a 
kérelmező által benyújtott másolat 
felhasználásával. 
Intézkedés távközlési és elektronikus 
eszközök igénybevételével 
Az ügyintézés gyorsítása érdekében az 
intézkedés megtételére, tudakozódásra és 
felvilágosítás adására távközlési és 
elektronikus eszköz vehető igénybe, ha 
- a hívott (megkeresett) kiléte nem kétséges 

(beazonosítható), 
- a közlés tudomásulvételére a hívott, 

megkeresett jogosult,  
- az ügyintézés ilyen módja nem ütközik 

jogszabályba. 

A bélyegzők 
- A bíróság körbélyegzője: középen a 

Magyarország címere, körben a bíróságnak - és 
ha annak elnevezéséből a székhelye nem 
állapítható meg - a székhelyének a megjelölése  

- Az azonos szövegű körbélyegzőket és 
lajstrombélyegzőket a lenyomatukon is látható 
sorszámmal kell ellátni. 

- A bélyegzők elvesztését a bíróság elnöke 
részére haladéktalanul jelenteni kell. A bíróság 
elnöke gondoskodik arról, hogy a körbélyegző 
és a lajstrombélyegző elvesztésének és 
érvénytelenítésének ténye a Bírósági 
Közlönyben közzétételre kerüljön. 

A nyomtatványok 
Nyomtatványt kell használni a  
- a gyakrabban előforduló intézkedések 

megtételére 
- nyilvántartások vezetésére 
A tárgyalási jegyzék 
 tárgyalási napra kitűzött ügyekről tanácsonként 
(bíránként) tárgyalási jegyzék készül. 
- jegyzéken meg kell jelölni a kitűzött ügyek 

sorszámát, az ügyszámot, az ügy tárgyát, a 
tárgyalás időpontját, az esetleges ügyészségi 
ügyszámot és a peres felek, illetőleg a terhelt 
vagy eljárás alá vont személy nevét. Több 
felperes, alperes vagy terhelt, feljelentő, eljárás 
alá vont személy esetén elegendő az első 
helyen megnevezett nevét és társainak számát 
feltüntetni.  

- A büntető tanács tárgyalási jegyzékén azt is fel 
kell tüntetni, hogy a tanács a kitűzött ügyben 
tárgyalást vagy nyilvános ülést tart-e. 

- A tárgyalási jegyzék egy példányát a 
tárgyalások megkezdése előtt a tárgyalóterem 
ajtajára ki kell függeszteni. 

Az általános meghatalmazások jegyzéke 
- A bejelentett általános meghatalmazásokról a 

polgári vagy a peren kívüli iroda bekötött, 
lapszámozással ellátott, hitelesített 
névjegyzéket vezet.  

- A jegyzékeket minden év utolsó napján le kell 
zárni.  

- A jegyzékbe az iroda csak bírói rendelkezés 
alapján tehet bejegyzést. A névjegyzék 
elektronikus úton is vezethető. 

- A jegyzék adatairól bárki felvilágosítást 
kaphat. 

- A bejelentett általános meghatalmazásokat 
érkezésük sorrendjében kell a jegyzékbe 
bevezetni, a jegyzék sorszámát a bejelentés 
eredeti példányára fel kell jegyezni. 

- az általános meghatalmazás visszavonása 
esetén a bejegyzést át kell húzni és a 
visszavonás tényét a bejegyzés mellett fel kell 
tüntetni. 

A gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott 
személyek és támogatóik, valamint az előzetes 
jognyilatkozatok nyilvántartása 
- A gondnokoltak és gondnokaik Országos 
Bírósági Hivatal elnöke által kezelt 
nyilvántartásába a gondnokoltak és gondnokaik, a 
támogatott személyek és támogatóik, valamint az 
előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 
törvényben meghatározott adatokat a helyi 
bíróság bírája, bírósági titkár, vagy - a bíró 
utasítása alapján - bírósági ügyintéző vagy a 
bíróság elnöke által erre a feladatra kijelölt 
bírósági tisztviselő jegyzi be. 
A választottbírósági határozatok jegyzéke 
- A letétbe helyezett választottbírósági határozat 
kiadmányokról a Fővárosi Törvényszéken 
bekötött, lapszámozással ellátott, hitelesített 
könyvben jegyzéket vezetnek. A jegyzéket az év 
utolsó munkanapján le kell zárni.  

- A letétbe helyezett ítélet- és 
egyezségkiadmányokat a polgári iroda érkezésük 
sorrendjében vezeti be a jegyzékbe. Egyéb 
bejegyzést az iroda csak bírói rendelkezés alapján 
tehet. A határozat letétbe helyezett kiadmányán a 
bíróság feltünteti a bíróság nevét, az érkezés évét, 
hónapját, napját, a jegyzék folyószámát, továbbá 
ellátja a bíróság körbélyegzőjének lenyomatával. 
A jegyzékbe foglalt határozatokról betűsoros 
névmutató vezethető. 
A beadványok átvétele és az átvétel elismerése 
 Az ügyféltől a beadványt:  
- a felvilágosításra megállapított időben az 
irodavezető vagy az e feladattal megbízott 
személy veszi át. - A felvilágosítási időn kívül az 
ügyfél beadványait a bíróság bejáratánál lévő, 
zárt gyűjtőszekrényben helyezheti el. A 
gyűjtőszekrényt a hivatali munkaidő végén 
minden esetben, továbbá a szükséghez képest 
naponta többször is ki kell üríteni. 
- A postán érkezett vagy más hatóságtól 
kézbesítővel (hivatali kézbesítés) küldött iratot - 
munkaidőben - a bíróság elnöke által kijelölt 
személy veszi át, akinek a gyűjtőszekrény 
kiürítése is feladata. 
- A küldeményt átvevő személy sérült küldemény 
átvétele esetén a sérülés tényét mind az átvételi 
elismervényen, mind a borítékon megjelöli. A 
postai úton érkező sérült, könyvelt küldemény 
átvételéről jegyzőkönyvet készít, és azt a 
küldemény tartalmához csatolja. 
-  Az átvevő a kézbesítő okmányon olvasható 
aláírásával és az átvétel dátumának 
feltüntetésével ismeri el az átvételt, az „azonnal” 
és a „sürgős” jelzésű küldemények átvételi idejét 
óra, perc pontossággal jelöli meg a kézbesítő 
okmányon és a borítékon is. 
-  A személyesen benyújtott beadványt átvevő 
személy a beadvány felzetén vagy a 
megszövegezett elismervényen az érkezés 
megjelölésére szolgáló bélyegzővel igazolja az 
átvételt, és ha már rendelkezésre áll, rájegyzi a 
lajstromszámot is. Az ügyfél kívánságára szóban 
előterjesztett kérelem jegyzőkönyvbe foglalásáról 
elismervényt kell adni, vagy átadni részére a 
felvett jegyzőkönyv egy hitelesítetlen másolati 
példányát. 
A központi elektronikus szolgáltató 
rendszeren keresztül érkező elektronikus 
beadványok 
- A központi elektronikus szolgáltató rendszeren 
keresztül a bíróságra érkező beadványokat a 
bíróság vezetője által erre kijelölt személy  veszi 
át; az átvételt követően a beadványt, a 
mellékleteit, valamint a központi rendszer által 
generált érkeztető számot tartalmazó 
dokumentumot kinyomtatja és az általános 
szabályok szerint érkezteti. 
Az irat érkezési időpontjának feltüntetése 
- A bírósághoz érkezett iraton - az irat 

valamennyi példányán és mellékletén, az irat 
felzetén vagy az első oldalán, elektronikus 
úton érkezett irat kinyomtatott példányán - az 
iroda az érkezés napján bélyegzővel, jól 
olvashatóan feltünteti a bíróságot, az 
ügyszámot, az érkezés évét, hónapját és napját.  

- Az iraton meg kell jelölni a példányok és a 
mellékletek számát, a csatolt pénz összegét, 
nemét, a mellékelt egyéb értéket, fontos iratot; 
az eredeti okiratot külön kell megjelölni. 

- Ha a beadványban jelzett valamely melléklet, 
irat stb. hiányzik, ennek tényét is fel kell 
tüntetni. 

- Az adatokat a lajstromvezető az irat első 
példányán aláírja. 



- Ha a beadvány határidőhöz kötött eljárási 
cselekményt (pl. fellebbezést) tartalmaz, az 
iroda a levélborítékot a beadványhoz 
csatolja. 

A hiánypótlás 
- Ha az iroda a beadvány személyesen 

történt benyújtásakor hiányt észlel felhívja 
az ügyfelet a hiány azonnali pótlására.  

- Ha az ügyfél a hiánypótlásnak nem tesz 
eleget, de ragaszkodik a beadvány 
benyújtásához, a beadványt hiányosan is át 
kell tőle venni. 

Pénz és egyéb érték kezelése 
- A bírósághoz postán érkezett pénzt vagy 

egyéb értéket (pl. ékszert, kötvényt, 
takarékbetétkönyvet, fel nem használt és 
fel nem használható illetékbélyeget) a 
Gazdasági Hivatal kezeli  

Az írásbeli bizonyítékok és fontos iratok 
kezelése, őrzése 
-  Ha az irathoz olyan okiratot vagy más iratot 
mellékeltek, amelynek szakértői 
megvizsgálása válhat szükségessé, az okiratot 
zárt borítékban kell az iratok között őrizni. 
- Ugyanígy kell őrizni az egészségügyi intézet 
(orvos) által a bíróság megkeresésére 
megküldött iratot, valamint azokat az iratokat, 
amelyeket a tanács elnöke fontosnak 
minősített. 
- Páncélszekrényben kell őrizni az iratot, ha 
jogszabály vagy a tanács elnöke az őrzésnek 
ezt a módját rendelte el. 
A lajstromozás 
Az iroda a bírósághoz érkezett minden 
beadványt, illetve iratot bejegyez a 
lajstromba. 
-  iroda ügyszakonként egy lajstromot vezet, 
kivéve, ha a bíróságok egységes 
iratkezeléséről szóló szabályzat vagy a Kúria, 
az ítélőtábla, törvényszék és a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság elnöke az azonos ügyszakba 
tartozó ügyek meghatározott köre 
(ügycsoport) szerinti külön lajstromozást 
rendel el. 
Az ügycsoportok 
A bírósági eljárásokban az alkalmazandó 
anyagi és eljárásjogi szabályok alapján 
ügyszakok szerinti ügycsoportok különösen a 
következők: 
a) büntető ügyszakban 
1. első fokú büntetőügy, 
2. fellebbezett büntetőügy, 
3. fiatalkorú büntetőügye, 
4. fiatalkorú fellebbezett büntetőügye, 
5. büntető nemperes ügy, 
6. fellebbezett büntető nemperes ügy, 
7. bíróság kijelölése, 
8. perújítási indítvány, 
9. felülvizsgálati ügy, 
10. a törvényesség érdekében bejelentett 
jogorvoslati indítvány, 
11. nyomozási bírói ügy, 
12. fellebbezett nyomozási bírói ügy, 
13. egy éven túli előzetes letartóztatás miatt 
felterjesztett ügy, 
14. bírósági mentesítés iránti ügy, 
15. bírósági mentesítés iránti fellebbezett ügy, 
16. idegenrendészeti ügy, 
17. idegenrendészeti fellebbezett ügy, 
18. semmisségi ügy, 
19. népfelkelési ügy, 
20. egyéb (vegyes) ügy, 
21. harmadfokú büntetőügy, 
22. fiatalkorú harmadfokú büntetőügye, 
23. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása 
miatt; 

b) szabálysértési ügyek 
1. szabálysértési hatóság határozata ellen 
benyújtott kifogás (panasz), 
2. elzárással is sújtható szabálysértés miatti ügy, 
3. elzárással is sújtható szabálysértés miatti 
fellebbezett ügy, 
4. szabálysértési ügyben emelt ügyészi óvás, 
5. a pénzbírság, a helyszíni bírság közérdekű 
munkára, valamint ezek és a közérdekű munka 
elzárásra történő átváltoztatása iránti ügy, 
6. szabálysértési egyéb (vegyes) ügy, 
7. szabálysértési perújítási ügy, 
8. a kifogást elbíráló végzés ellen benyújtott, 
tárgyalás tartására irányuló kérelem; 
c) polgári ügyszakban 
1. első fokú polgári peres ügy, 
2. fellebbezett polgári peres ügy, 
3. polgári nemperes ügy, 
4. fellebbezett polgári nemperes ügy, 
5. bíróság kijelölése, 
6. felülvizsgálati ügy, 
7. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása 
miatt; 
d) munkaügyi ügyekben 
1. első fokú munkaügyi peres ügy, 
2. fellebbezett munkaügyi peres ügy, 
3. munkaügyi nemperes ügy, 
4. fellebbezett munkaügyi nemperes ügy, 
5. bíróság kijelölése, 
6. felülvizsgálati ügy, 
7. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása 
miatt; 
e) közigazgatási ügyszakban 
1. első fokú közigazgatási ügy, 
2. fellebbezett közigazgatási ügy, 
3. közigazgatási nemperes ügy, 
4. fellebbezett közigazgatási nemperes ügy, 
5. bíróság kijelölése, 
6. felülvizsgálati ügy, 
7. választási kifogás, 
8. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása 
miatt. 
A kezdőirat bemutatása az eljáró tanács 
kijelölése céljából 
A kezdőiratot és a kezdőiratként kezelendő iratot 
az esetleges előzményi iratokkal felszerelve a 
lajstromba történő bejegyzés napján, de 
legkésőbb az érkezést követő munkanapon az 
irodavezető bemutatja az ügyelosztásra jogosult 
vezetőnek. 
Az ügyelosztás módszerei 
Ügyelosztási renden belül, ügyelosztási 
módszerként alkalmazható különösen 
a) a páros-páratlan ügyszámok, 
b) a meghatározott számcsoportok, 
c) az alperes (kötelezett stb.), illetve a vádlott 
(eljárás alá vont személy stb.) nevének 
kezdőbetűje, 
d) a bíróság illetékességi területének felosztása a 
bírák között (városok, kerületek, egyéb 
települések stb. szerint), 
e) egyhetes, kéthetes vagy havonkénti 
megoszlásban valamennyi érkezett ügy egy 
tanácsra (bíróra) történő kiosztása, 
f) az ügyszakonkénti, ügycsoportonkénti, az ügy 
tárgya szerinti szakosodás, 
g) a bírói gyakorlat időtartama, 
h) számítógépes program segítségével történő 
automatikus ügyelosztás, vagy i) több 
ügyelosztási módszer együttesen. 
A kijelölés módosítása 
A bíróság elnöke, illetve az ügyelosztásra 
jogosult más bírósági vezető az ügy intézésével 
másik tanácsot (bírót) jelöl ki: 
- a kizárás,  
- a bíró szolgálati viszonyának megszűnése,  

- tartós távolléte,  
- az ügy jellegére is figyelemmel távolléte, az 

egyenletes munkateher biztosítása vagy az 
ügyhátralék feldolgozása esetén. 

Ha az egyesítendő ügyek elintézésére eredetileg 
nem ugyanazt a tanácsot (bírót) jelölték ki, az 
együttes elbírálást a kijelölés módosításával kell 
biztosítani. 
A soron kívüli eljárás 
Az ügy soron kívüli intézése alapulhat: 

- jogszabály rendelkezésén, 
- az OBH elnökének határozatán, 
-  a bíróság elnökének a rendelkezésén. 

- A bíróság elnöke a soron kívüli eljárást az 
ügyfél kérelmére írásban elrendelheti. 
- A soronkívüliség az ügynek a rendes 
ügymenetből történő kivételét jelenti. A soron 
kívül intézendő ügyben - ha jogszabály eltérően 
nem rendelkezik - minden intézkedést 
haladéktalanul kell megtenni. 
A bíróság elnöke - külön kérelem nélkül - 
hivatalból az ügy soron kívüli intézését rendelheti 
el, különösen akkor, ha: 
- ahhoz kiemelkedően fontos társadalmi, 

igazságügyi, illetve közérdek fűződik;  
- az ügy tárgya az állampolgárok széles körét 

érintő kérdés; 
-  a gyermekek jogait, illetve kiskorú ügyfél 

fontos érdekét érinti az ügy (pl. gyermek 
jogállása, gyermek elhelyezése, gyermekkel 
való kapcsolattartás, apaság megállapítása). 

A bíróság elnöke az ügyfél által előterjesztett 
soronkívüliség elrendelése iránti kérelem 
elbírálása során különösen az alábbiak 
figyelembevételével határoz: 

- kérelmező személyi körülményei; 
- az ügy tárgya és jellege; 
- bíróság működésében felmerült 

objektív ok. 
Az irat bemutatása a bíró (tanács) részére 
Az iroda az eljáró bíró (tanács) kijelölése után az 
iratot a bírónak (a tanács elnökének) bemutatja. 
A bírósági irat kézbesítése 
- A bírósági irat kézbesítése külön szabályok 
szerint általában posta útján történik. 
-  A bíróság elnöke elrendelheti, hogy a bíróság 
székhelyén a kézbesítést bírósági alkalmazott 
végezze. 
- A fogva tartásban lévő személy részére a fogva 
tartást foganatosító szerv parancsnoka útján kell 
kézbesíteni a bírósági iratot. 
- A címzett a részére szóló iratot - 
személyazonosságának igazolása után - a 
bíróságon is átveheti. 
- A bíróság az olyan iratot, amely átvételéhez 
joghatály fűződik, vagy amely átvételének 
igazolására szükség van, tértivevénnyel postázza; 
személyes kézbesítés esetén az átvevő az átvétel 
tényét keltezéssel ellátott aláírásával igazolja. Ha 
az átvételre nyomtatványt rendszeresítettek, az 
átvétel tényét ezen kell elismerni. A külön 
jogszabályban meghatározott „A” mintájú 
tértivevényen minden esetben meg kell jelölni, 
hogy a címzett távolléte esetében milyen jelzésű 
értesítést kell a részére visszahagyni. 
- Büntetőügyben alkalmazandó. A „saját kezéhez 
kézbesítendő” jelzésű értesítést kell használni a  
- Polgári ügyben  bíróság megítélése szerint az 
iratot kizárólag a címzett saját kezéhez lehet 
kézbesíteni,  
Az irat csatolása és az ügyek egyesítése 
Folyamatban lévő vagy befejezett ügy iratát más 
ügy iratához csatolni vagy a csatolást 
megszüntetni csak bírói határozat alapján, bírói 
utasításra lehet. 



- Az egyesítés a korábban, több ügy 
egyesítésekor a legkorábban lajstromozott 
ügyirathoz történik. 
- A bírósági nyilvántartásokban a csatolást 
vagy az egyesítést oly módon kell feltüntetni, 
hogy annak időpontja megállapítható legyen. 
Az irat elküldése 
- A folyamatban lévő ügy iratát csak bírói 
utasítás alapján lehet más hatósághoz 
elküldeni. 
- Az iroda az iratot ajánlott vagy 
csomagküldeményként adja postára. Ha az 
iratot a címzett (szakértő stb.) az irodában 
veszi át, az átvétel tényét és idejét a 
pótborítékon aláírásával igazolja, vagy arról 
elismervényt ad. 
A kiadmány 
- A kiadmányon fel kell tüntetni a bíróság 
megnevezését, az ügyszámot, szükség esetén 
a tanács elnöke vagy tagja által megjelölt 
szöveget, a tanács elnökének és tagjainak 
nevét, az „s.k.,” toldattal, az eredeti keltezést, 
továbbá azt el kell látni a bíróság 
körbélyegzőjének lenyomatával. 
- A külföldi felhasználásra szánt bírósági 
iraton a bíró, vagy a bírósági alkalmazott 
aláírását és a bíróság pecsétjét a bíróság 
elnöke vagy elnökhelyettese az aláírásával, a 
hitelesítés időpontjának feltüntetésével és a 
bíróság körbélyegzőjének lenyomatával 
hitelesíti. 
- A hitelesítési záradék szövege a következő: 
„... (név) aláírását és a bíróság 
körbélyegzőjének lenyomatát hitelesítem.” 
A befejezett ügy 
- Befejezett az az ügy, amelyben a bíróság 
ügydöntő határozatot hozott. 
- A befejezett az az ügy is (befejezettként 
kezelendő ügy), amelyben: 
-  félbeszakadt az eljárás, 
-  szünetel az eljárás, 
-  felfüggesztették az eljárást, 
-  tárgyalás mellőzésével hoztak büntetést 

kiszabó, vagy intézkedést alkalmazó 
végzést; 

- más ügyhöz való egyesítésről rendelkeztek, 
- az ügy áttételéről rendelkeztek, vagy más 

bíróságot jelöltek ki az eljárásra, 
-  bíróság elé állítás esetén az ügyésznek 

való visszaküldésről rendelkeztek, 
- magánvádas eljárás esetén az ismeretlen 

elkövető kilétének felderítése érdekében 
nyomozást rendeltek el, illetve azért 
rendelkeztek az ügyésznek való 
megküldésről, mert olyan bűncselekmény 
látszik megállapíthatónak, amely miatt a 
vádat az ügyész képviseli, 

- a Pp. 331. §-a alapján a keresetlevélnek az 
ügyben első fokon eljárt közigazgatási 
szerv részére történő megküldéséről 
rendelkeztek, 

- az eljárás elhúzódása miatt benyújtott, 
felterjesztett kifogást bíráltak el. 

A szabálysértési eljárásban befejezettként 
kezelendő ügy továbbá, amelyben: 
- a bíróság a becsületsértési ügyben érkezett 

panaszt, kifogással kapcsolatos igazolási 
kérelmet elbírálta, 

-  tárgyalás mellőzésével a kifogást elbírálta, 
-  gyorsított bírósági eljárásban nem tartott 

tárgyalást, 
-  döntött a szabálysértési hatóság előtti 

eljárásban jogerősen kiszabott pénzbírság, 
helyszíni bírság, közérdekű munka 
elzárásra történő átváltoztatásáról, illetve 

- a szabálysértési hatóság előtti eljárásban 
jogerősen kiszabott pénzbírságot helyettesítő 
elzárás elhalasztására, félbeszakítására 
irányuló kérelemről. 

Adatszolgáltatás a bűnügyi nyilvántartás 
részére 
- A befejezett büntetőügyben a határozat 

meghozatalát követően haladéktalanul, de 
legfeljebb három munkanapon belül ki kell 
állítani - a bűnügyi nyilvántartási rendszer 
egyes nyilvántartásai részére történő 
adatközlés szabályairól szóló IRM rendelet 
szerinti - a bíróság adatközlési 
kötelezettségének teljesítésére rendszeresített 
adatlapot, és azt a bíróság irodájának kell 
átadni. 

- Az adatlapokat az iroda közli a bűnügyi 
nyilvántartás részére. Ha az adatvédelem és az 
adatbiztonság feltételei adottak, az adatlapok 
elektronikus úton is közölhetők a bűnügyi 
nyilvántartó szervvel. 

A tanú személyi adatainak zárt kezelése 
- A tanú zártan kezelendő adatait, valamint a zárt 
adatot tartalmazó iratot az iratborítóban lévő 
iratok között személyenként elkülönített, zárt, 
lepecsételt és a bíróság körbélyegző 
lenyomatával ellátott borítékban kell elhelyezni. 
Az iratborítón, a zárt adatot tartalmazó borítékon 
és a lajstromban fel kell tüntetni a zárt 
adatkezelés tényét. 
- A zárt adatot tartalmazó iratról olyan másolatot 
kell készíteni és az iratok között elhelyezni, 
amely nem tartalmazza a zárt adatot. A zárt adat 
megismerésére nem jogosult személy részére 
felvilágosítás céljára ezt a másolatot kell 
felhasználni; az iratbetekintés során a zárt adatot 
tartalmazó borítékot az iratok közül ki kell 
emelni. 
- A zárt adatot tartalmazó borítékot a bíró, a 
jogorvoslati kérelmet elbíráló bíró vagy a bírói 
utasítást teljesítő személy nyithatja fel, ha az adat 
megismerése eljárási cselekmény 
foganatosításához szükséges. A zárt adat 
megismerésére jogosult más személy kérésére a 
bíró vagy az iroda nyitja fel a borítékot. A 
felnyitás tényét, okát és időpontját a zárt adatot 
tartalmazó borítékra fel kell jegyezni 
Különösen védett tanú adatainak kezelése 
Ezen alcím alkalmazásában:  
- zárt adat: a tanú  személyi adatai, 
- zárt adat-kezelés: a személyi adatok felvétele, 

tárolása, felhasználása, 
- zárt adat-kezelő:, erre a feladatra kijelölt 

személy, 
- kísérőirat: az ügyirathoz tartozó, de attól 

elkülönülten, külön zárt irattartóban elhelyezett 
irat, mely a zárt adatokat tartalmazó eredeti 
iratokat tartalmazza, 

- kivonatos irat: a zárt adatot magában foglaló 
eredeti iratról készült olyan másolat, mely nem 
tartalmazza a zárt adatot, 

- kísérőjegyzék: a zárt adatokat tartalmazó 
eredeti iratok felsorolását és a kivonatos irat 
feltalálási helyét rögzítő jegyzék. 

A büntetőiroda vezetője a büntetőügy bíróságra 
érkezését követően haladéktalanul megvizsgálja 
azt, hogy az ügyben szerepel-e különösen védett 
tanú. A büntetőiroda vezetője valamennyi ügyre 
nézve zárt adat-kezelőnek minősül. 
Ha az ügyben különösen védett tanú szerepel, a 
büntetőiroda vezetője: 
- elkészíti a kísérőirat borítóját, amelyen első 

zárt adat-kezelőként feltünteti a saját nevét, 
- az iratokat haladéktalanul bemutatja az ügyet 

elosztó bírósági vezetőnek, 

- az eljáró tanács kijelölését követően az iratot a 
kísérőirattal együtt bemutatja az eljáró bírónak, 
akinek a nevét szintén feltünteti a kísérőirat 
borítóján mint a zárt adat kezelésért 
továbbiakban felelős személyt. 

- Az ügyben eljáró bíró a bemutatás után 
haladéktalanul a kísérőirat borítóján a név 
feltüntetésével kijelöli azt a bírósági 
alkalmazottat, aki zárt adat-kezelőként az 
ügyben az ügyviteli teendőket ellátja. A bíró az 
eljárás későbbi szakaszában szükség esetén 
további zárt adat-kezelőt jelölhet ki. 

A zárt adat-kezelő:  
- kigyűjti a zárt adatokat tartalmazó iratokat a 

büntetőügy iratából, 
-  elkészíti azok kivonatos iratát és elhelyezi a 

büntetőügy eredeti iratai között, 
-  a zárt adatokat tartalmazó iratot elhelyezi a 

kísérőiratban, 
-  elkészíti a kísérőjegyzéket és azt a büntetőügy 

eredeti iratai között elhelyezi, 
- értesíti a zárt adat-kezelésről az ügyben 

korábban eljárt hatóságokat. 
- A zárt adatról, illetve a kísérőiratról másolatot 
kiadni nem lehet, arról felvilágosítás nem adható, 
kivéve az ügyésznek és annak, aki az ügyben 
maga is zárt adat-kezelő. 
- A kísérőiratot a zárt adat-kezelésre jogosult 
bíró, illetve a lajstromvezető elzárva, 
lemezszekrényben őrzi. 
- A zárt adat-kezelésre vonatkozó szabályokat 
megfelelően alkalmazni kell a nem írásban (kép, 
hangfelvétel) rögzített adatok kezelésére is. 
A tanúvédelmi programban részt vevő személy 
védelme 
Ha az ügyben érintett szerepel a védelmet ellátó 
szerv részére a kézbesítést a titkos ügykezelésre 
feljogosított személy végzi. Az érintett részére 
kézbesítendő iratot a Tanúvédelmi Szolgálat 
útján, hivatalsegédjével kell kézbesíteni. 
 


