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I.
Tárgyalás 

előkészítése

1.
adminiszt- 

ráció

Jogvita elbírálására irányuló 

kérelem benyújtása a bírósághoz az 

érdekelt fél részéről. 

Keresetlevél megérkezése  a 

lajstrom irodába (bíróságra 

érkezik Postai, személyes - 

lev.láda, igazgatási úton, 

lajstrom 95% irodába v. elnöki 

irodába 5%)

Érkeztetés, érkezés rögzítése a BIR-

O programban, átadás az 

ügyelosztásra jogosult részére 

(vizsgálandó folyamatjavítási ötlet: 

előzetes ellenőrző lista, formai és 

bizonyos tartalmi elemek 

ellenőrzésére, csoportosításra, …)

Éves 4 465 10 5 2 744

* Információ kiterjesztése a benyújtás 

formai és tartalmai követelményeiről, 

információs pult és brossúrák 

kialakítása

* Lajstromiroda check lista alapján 

ellenőrzi a kereset alapvető formai és 

tartalmi követelményeit

2.

ügyelosztás

ra jogosult 

vezető

szignálás (utasítás a lajstrom 

iroda részére - szignálás az 

aktán)

Érkeztetett kezdőirat 
Bírósági vezető utasítása a 

szignálásról (kezdőíraton írásban)
Éves 4 465 20 5 2 1 488

* Szignálásra jogosultságot megkapja 

az ügyelosztásra jogosult vezető, 

eéektronikus szignálás  

* A BIR-O ban az ügyelosztás 

kimeneteként statisztikailag 

látható/lekérhető legyen az aktuális 

leterheltség (folyamatban lévő ügyek 

száma)

* Előzmény (tárgyaló bírók, felek, 

perszám) megjelenése a BIR-O 

rendszerben - láthatóság az 

ügyelosztó részére

3.
adminiszt- 

ráció

Szignálás rögzítése a BIR-O-ban, 

irat átadása az eljáró bírónak.
Utasítással ellátott kezdő irat

BIR-O-ban a szignálás rögzítése, 

kezdő irat átadása az eljáró bírónak 
Éves 4 465 5 5 1 372

az  ügy bíróágra érkezése és bíróra 

történő kiosztása lehetőség szerint egy 

és ugyanazon a napon történjen meg,

4. bíró Keresetlevél vizsgálat

Iktatott, szignált kezdőírat 

(lehetne formai, előzetes 

ellenőrzés, lajstrom és ügyfél 

tájékoztatás a szükséges 

formákról, …)

a) ügy áttétele vagy

b) idézés kibocs. nélküli elutasítás 

vagy

c) hiánypótlásra visszaadás vagy

d) további intézkedés a tárgyalás 

előkészítésére vagy

e) költségmentességi kérelem visgálata

f) tárgyalás kitűzése

Éves 4 465 45 40 10 3 349

* Titkár elvégezze a mély tartalmi 

vizsgálatot, hiánypótlást, áttételt, ktsg 

mentességi vizsgálatot, egyéb 

hatásköri tevékenységeket

* Titkár meghozza a befejező 

végzéseket is és az informatikai 

rendszerben a státuszt beállítja 

ÁROP 1.2.18/A - 2013-

2013-0064
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4.a) bíró
Ügy áttétele hatáskör/illetékesség 

hiányában (Pp. 129. § ).

Megvizsgált kezdőirat (javaslat: 

lehet előszűrni, hogy máshova 

kerüljön, cc 20%-ot lehetne jó 

helyre küldeni)

Végzés ügy hatáskör/illetékesség 

hiánya miatti áttételéről.
Éves 163 5 40 14

4.b) bíró
Idézés kibocsátása nélküli 

elutasítás (Pp. 130. §).

Megvizsgált kezdőirat (javaslat: 

lehet előszűrni, hogy 

tájékoztatni miért kerülhet 

elutasításra, cc 20%-kal 

csökkenne az ilyen beadvány, 

így az elutasítási tevékenység 

is)

Végzés a kérelem idézés 

kibocsátása nélküli elutasításáról.
Éves 46 5 40 4

4.c) bíró
Hiánypótlásra visszaadás.

Hiányos kezdő irat 

(hiánypótlásra való felhívás 

előzetes kiküszöbölése, formai 

kellékek, ...)

Bíró döntése a hiánypótlás 

tartalmáról
Éves 2 456 30 40 1 228

4.d) bíró

További intézkedések a tárgyalás 

előkészítésére (Pp. 124. § (3)-(4) 

bek.)

Tárgyalás kitűzésére alkalmas 

keresetlevél.

Az intézkedések megtétele 

érdekében pl. 

megkeresések/végzések kiadása.

Éves 450 30 40 225

a) hiánypótoltatás költségmentességre 

vonatkozóan vagy
Éves 1 018

b) ktg.mentességi kérelem 

elfogadása (végzés)  vagy
Éves 509

c) ktg.mentességi kérelem 

elutasítása (végzés)
Éves 170

----

4.e.a.1) bíró
Ktg. mentességi kérelem 

hiánypótoltatása

Hiányos költségmentességi 

kérelem
Hiánypótlási felhívás (végzés) Éves 1 018 20 40 20 339

döntés a kérelemről (végzés) - 

elutasítás (a végzés jogerőre 

emelkedik vagy fellebbezést 

nyújtanak be)

Éves 687 30 40 30 344

döntés a kérelemről (végzés) - 

elfogadás
331 30 40 30 165

20

40 10 4244.e) bíró
Költségmentességi kérelem 

vizsgálata

Költségmentességi kérelem a 

féltől
15

4.e.a.2) bíró
Kérelemről döntés a hiánypótlás 

eredményeképpen
fél hiánypótlása vagy hiánya

Ha a ktg. mentességi kérelem elfogadásra kerül - illeték/költség előleg nélkül - a keresetlevél vizsgálata megtörténik a leírt 

tevékenységek szerint.

* Titkár elvégezze a ktsgmentességi 

vizsgálatot, egyéb hatásköri 

tevékenységeket

* Kollégiumi állásfoglalás megkérése 

a ktsgmentességre felhívás tartalmi 

kellékeiről
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ÁROP 1.2.18/A - 2013-

2013-0064

4.e.b.) bíró

A ktg. mentességi kérelem 

elfogadása (ha nem kell 

hiánypótoltatni)

Megfelelő ktg mentességi 

kérelem

döntés a kérelemről (végzés) - 

elfogadás
Éves 509 10 40 20 85

4.e.c.) bíró

A ktg.mentességi kérelem 

elutasítása. (Ha nem kell 

hiánypótoltatni.)

Nem megfelelő ktg.mentességi 

kérelem

döntés a kérelemről (végzés) - 

elutasítás (a végzés jogerőre 

emelkedik vagy fellebbezést 

nyújtanak be)

Éves 170 15 40 20 42

4.e.c.1) bíró

Fellebbezés esetén: fellebbezés 

kiadása ellenérdekű félnek 

(észrevételt tehet). 

Fél fellebbezése.

Bírói utasítás: végzéssel a 

fellebbezés kiadása 

észrevételezésre.

Éves 600 20 40 10 200

4.e.c.2) bíró

Fellebbezés felterjesztése II. fokon 

eljáró bírósághoz. (ktg.mentességi 

kérelem elutasítására vonatkozó 

fellebbezés benyújtása esetén.)

ktg.mentességi kérelem 

elutasítására vonatkozó végzés 

és erre vonatkozó fellebbezés.

Bírói utasítás: Felterjesztés a II. 

fokon eljáró bírósághoz
Éves 600 20 40 10 200

Rendszeresebbé, illetve gyakrabbá 

lehetne tenni a bírósági iratszállítást

4.e.c.3) bíró

II. fokú döntés közlése féllel , ill. - 

helybenhagyás esetén - kereset 

elutasításának terhe mellett rója le 

az illetéket.

II. fokú döntés a fellebbezésről 

Bíró utasítása: döntés közlése, 

ill. fél felhívása illeték 

lerovásásra

Éves 600 10 40 10 100

4.f) bíró

A tárgyalási határnap kitűzése, 

felek idézése, keresetlevél 

kézbesítése.

Tárgyalás kitűzésére alkalmas 

keresetlevél.

"Bírói intézkedés" 

formanyomtatványon bírói utasítás.
Éves 1 800 30 40 20 900

* Gyakran együttműködő ügyvédi 

irodáknál a borítékok és tértivevények 

etikett formában való előre 

kinyomtatása

* Leírók kinyomtassák a kitöltött 

tértivevény formátumot

5. 5.a-b)
adminiszt- 

ráció

Végzés leírása, kiadása (ügy 

áttétel vagy kereset elutasítás).
Bíró utasítása Végzés Éves 209 20 50 70

5.c)
adminiszt- 

ráció

Végzés leírása, kiadása 

(hiánypótlás).
Bíró utasítása Végzés Éves 2 456 45 50 1 842

5.d)
adminiszt- 

ráció

Végzés/megkeresés leírása, kiadása 

(további intézkedésekhez 

kapcsolódóan)

Bíró utasítása
Végzés/megkeresés/ adatbázisból 

lekérdezés
Éves 450 45 50 10 338

5.e.1)
adminiszt- 

ráció

Végzés leírása, kiadása 

(hiánypótlásról, ktg.mentességi 

kérelemről, hiányp. utáni döntésről), 

közlés féllel

Bíró utasítása Végzés Éves 2 715 10 50 5 453

5
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---- 33

Gyakori probléma a kézbesítések 

szabályszerűsége megállapításának 

lehetetlensége (olvashatatlan dátum, 

nyilvánvalóan téves dátum, nem történik 

meg a kézbesítési vélelemhez szükséges 

kétszeri kézbesítés megkísérlése), talán 

segíthetne a posta felé egy tájékoztató 

levél megfogalmazása (bár tudom, hogy 

ez a feladatuk).

5.e.2)
adminiszt- 

ráció

Végzés leírása, kiadása (fellebbezés 

kiadása ellenérdekű félnek)
Bíró utasítása Végzés Éves 600 10 50 5 100

---- 25

5.e.3)
adminiszt- 

ráció

Végzés leírása, kiadása (felterjesztés), 

iratok másolása, pótborító készítés, 

összekészítés felterjesztésre, rögzítés 

a BIR-O-ban.

Bíró utasítása Felterjesztés (iratanyag) Éves 600 60 50 10 600

Lehetne rövidíteni iratszállítás 

átszervezésével???- ez a bíróságok 

közötti postai forgalom esetén fontos, 

adott esetben több nap telik el, hogy az 

iratok Esztergomból Tatabányára érnek 

(55 km), ami nonszensz; postáról a 

tértivevények csak később, viszonylag 

hosszú idő elteltével érkeznek vissza a 

bíróságra, emiatt a jogerő csak később 

állapítható meg (elutasítás,áttétel)-jelzés 

posta felé a bíróság vezetése részéről,

---- 90

5.e.4)
adminiszt- 

ráció

Bírói utasítás teljesítése (döntés 

közlése, ill. fél felhívása illeték 

lerovásásra).

Bíró utasítása II. fokú döntés közlése Éves 600 10 50 5 100

---- 25

5.f)
adminiszt- 

ráció

Tárgyalási határnapra vonatkozó 

bírói rendelkezés végrehajtása

Keresetlevél alperes részére való 

kézbesítése

Bíró utasítását tartalmazó 

"Bírói intézkedés"

Idézések/ értesítések leírása, 

keresetlevél másolása és kiadása.

Tértivevényes levélküldemény az 

érintetteknek.

Éves 1 800 55 50 5 1 650

* Gyakran együttműködő ügyvédi 

irodáknál a borítékok és tértivevények 

etikett formában való előre 

kinyomtatása

* Leírók kinyomtassák a kitöltött 

tértivevény formátumot

A tevékenységeket követően, bíróságon kívüli, időbeliséget befolyásoló folyamat: postai átfutás, ügyfél határideje

A tevékenységet követően, bíróságon kívüli, időbeliséget befolyásoló folyamat: postai átfutás, ügyfél határideje

A tevékenységet (felterjesztést) követően, időbeliséget befolyásoló folyamat: iratszállítási átfutás, II. fokú eljárás időtartama

A tevékenységet követően, bíróságon kívüli, időbeliséget befolyásoló folyamat: postai átfutás, felek határideje
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ÁROP 1.2.18/A - 2013-

2013-0064

---- 90

6.
adminiszt- 

ráció

További intézkedésekhez, 

hiánypótláshoz, elutasított 

ktg.ment. Kérelemhez 

kapcsolódó tértivevények, 

utóiratok kezelése (érkeztetés, 

rögzítés BIR-O-ban, beszerelés 

iratba, átadás bírónak).

Bíróságra érkező tértivevény, 

fellebbezés.

Felek válasza megkeresésekre, 

hiánypótlási felhívásra.

Érkeztetett, BIR-O-ban rögzített 

utóiratok.
Éves 4 781 10 50 3 797

7. bíró

 Hiánypótlás teljesítése a fél részéről a 

keresetlevél tekintetében nem érkezik, 

döntés a kérelem elutasításáról.

határidő eredménytelen eltelte 

tértivevény alapján

Bírói utasítás: Végzés kérelem 

idézés nélküli elutasításáról.
Éves 262 30 40 20 131

adminiszt- 

ráció

Végzés leírása, kiadása (kereset 

elutasítása).
Bíró utasítása Végzés Éves 262 20 50 5 87

8. bíró

Hiánypótláshoz kapcsolódóan: 

Igazolási kérelemről (fél részéről 

a hiánypótlás egyidejű 

teljesítésével) döntés.

Igazolási kérelem a féltől

a) igazolási kérelem elfogadása 

(végzés)  vagy

b) igazolási kérelem elutasítása 

(végzés)

Éves 16 30 40 15 8

adminiszt- 

ráció

Végzés leírása, kiadása (igazolási 

kérelemről).
Bíró utasítása Végzés Éves 16 10 50 5 3

---- 33

a) idézés kibocs. nélküli elutasítás 

vagy
Éves 2 30 40 1

b) további intézkedés a tárgyalás 

előkészítésére vagy
Éves 2 30 40 1

c) tárgyalás kitűzése Éves 2 30 40 1

Végzés leírása, kiadása (kereset 

elutasítása).
Bíró utasítása Végzés Éves 2 20 50 1

Bírói utasítás teljesítése (további 

intézkedésekhez kapcsolódóan)
Bíró utasítása

Végzés/megkeresés/ adatbázisból 

lekérdezés
Éves 2 30 50 1

Tárgyalási határnapra vonatkozó 

bírói rendelkezés végrehajtása

Keresetlevél alperes részére való 

kézbesítése

Bíró utasítását tartalmazó 

"Bírói intézkedés"

Idézések/ értesítések leírása, 

keresetlevél másolása és kiadása.

Tértivevényes levélküldemény az 

érintetteknek.

Éves 2 55 50 2

Igazolási kérelem 

elfogadásáról szóló végzés
30

A tevékenységet követően, időbeliséget befolyásoló folyamat: postai átfutás, tárgyalási napig hátralévő idő

A tevékenységet követően (előző pont: elutasítás), bíróságon kívüli, időbeliséget befolyásoló folyamat: postai átfutás, ügyfél határideje

adminiszt- 

ráció
5

8.a) bíró

Ha az igazolási kérelem 

elfogadásra kerül: kereset 

elutasítása/ további intézkedések/ 

tárgyalás kitűzése.
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ÁROP 1.2.18/A - 2013-

2013-0064

---- 33

---- 90

8.b) ----
Az igazolási kérelem elutasítása. 

(8. tevékenység eredményeként.)

Nem megfelelő igazolási 

kérelem

a) jogerőre emelkedik a végzés 

vagy

b) a fél fellebbezést nyújt be

Éves 10 0

adminiszt- 

ráció

Igazolási kérelem elutasításához 

kapcsolódó tértivevények, utóiratok 

kezelése (érkeztetés, rögzítés BIR-O-

ban, beszerelés iratba, átadás 

bírónak).

Bíróságra érkező tértivevény, 

ill. fellebbezés.

Érkeztetett, BIR-O-ban rögzített 

utóiratok..
Éves 10 10 50 3 2

8.b.a) bíró

Keresetlevél elutasítása. (Ha az 

igazolási kérelem elutasítása 

jogerőre emelkedik.) 

Jogerős igazolási kérelmet 

elutasító végzés.

Bírói utasítás: idézés kibocs. 

nélküli elutasítás (végzés)
Éves 4 20 40 20 1

adminiszt- 

ráció

Végzés leírása, kiadása (kereset 

elutasítása).
Bíró utasítása Végzés Éves 4 20 50 5 1

8.b.b) bíró

Fellebbezés esetén: fellebbezés 

kiadása ellenérdekű félnek 

(észrevételt tehet).

Fél fellebbezése.

Bírói utasítás: végzéssel a 

fellebbezés kiadása 

észrevételezésre.

Éves 6 20 40 10 2

adminiszt- 

ráció

Bírói utasítás teljesítése: 

(fellebbezés kiadása)
Bíró utasítása Végzés Éves 6 10 50 5 1

---- 33

bíró

Fellebbezés felterjesztése II. 

fokon eljáró bírósághoz. 

(Igazolási kérelemről való 

döntésre vonatkozó fellebbezés 

benyújtása esetén.)

Igazolási kérelem elutasítására 

vonatkozó végzés és erre 

vonatkozó fellebbezés.

Bírói utasítás: Felterjesztés a II. 

fokon eljáró bírósághoz
Éves 6 20 40 10 2

adminiszt- 

ráció

Bírói utasítás teljesítése 

(felterjesztés), iratok másolása, 

pótborító készítés, összekészítés 

felterjesztésre, rögzítés a BIR-O-

ban.

Bíró utasítása Felterjesztés (iratanyag) Éves 6 60 50 5 6

A tevékenységet követően (előző pont: további intézkedések) bíróságon kívüli, időbeliséget befolyásoló folyamat: postai átfutás, felek 

határideje

A tevékenységet (előző pont: tárgyalás kitűzése) követően, időbeliséget befolyásoló folyamat: postai átfutás, tárgyalási napig hátralévő 

idő

A tevékenységet követően (előző pont: fellebbezés kiadása) további intézkedések) bíróságon kívüli, időbeliséget befolyásoló folyamat: 

postai átfutás, felek határideje
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ÁROP 1.2.18/A - 2013-

2013-0064

---- 120

9. 9.a) bíró

Döntés a keresetlevél 

elutasításáról. (Igazolási 

kérelemre vonatkozó I. fokú 

döntés helyben hagyása esetén)

II. fokú végzés igazolási 

kérelemről

Bírói utasítás: idézés kibocs. 

nélküli elutasítás (végzés)
Éves 4 30 40 20 2

adminiszt- 

ráció

Végzés leírása, kiadása (kereset 

elutasítása).
Bíró utasítása Végzés Éves 4 20 50 5 1

9.b) bíró

Döntés keresetlevél 

elutasítása/további 

intézkedések/tárgyalás kitűzése. 

(Igazolási kérelemre vonatkozó I. 

fokú döntés megváltoztatása 

esetén.)

II. fokú végzés igazolási 

kérelemről

a) idézés kibocs. nélküli elutasítás 

(végzés) vagy

b) további intézkedés a tárgyalás 

előkészítésére vagy

c) tárgyalás kitűzése

Éves 2 30 40 30 1

adminiszt- 

ráció

Bírói utasítás teljesítése (előző 

sor: a-c pontok).
Bíró utasítása Végzés Éves 2 20 50 5 1

10. bíró
Keresetlevél ismételt vizsgálata 

(hiánypótlás beérkezése után).

Hiánypótlással kiegészített 

kezdő irat.

a) idézés kibocs. nélküli elutasítás 

(végzés) vagy

b) további intézkedés a tárgyalás 

előkészítésére vagy

c) tárgyalás kitűzése

Éves 2 182 30 40 10 1 091

10.a) bíró
Idézés kibocsátása nélküli 

elutasítás (Pp. 130. §).
Megvizsgált kezdőirat 

Végzés a kérelem idézés 

kibocsátása nélküli elutasításáról.
Éves 20 30 40 20 10

adminiszt- 

ráció

Végzés leírása, kiadása (kereset 

elutasítása).
Bíró utasítása Végzés Éves 20 20 50 5 7

10.b) bíró

További intézkedések a tárgyalás 

előkészítésére (Pp. 124. § (3)-(4) 

bek.) - hiánypótlás után

Tárgyalás kitűzésére alkalmas 

keresetlevél.

Az intézkedések megtétele 

érdekében pl. 

megkeresések/végzések kiadása.

Éves 200 30 40 20 100

adminiszt- 

ráció

Bírói utasítás végrehajtása(további 

intézkedésekhez kapcsolódóan), 

végrehajtása.

Bíró utasítása
Végzés/megkeresés/ adatbázisból 

lekérdezés
Éves 200 30 50 10 100

A tevékenységet (előző pont: felterjesztést) követően, időbeliséget befolyásoló folyamat: iratszállítási átfutás, II. fokú eljárás 

időtartama
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ÁROP 1.2.18/A - 2013-

2013-0064

---- 33

10.c) bíró

A tárgyalási határnap kitűzése, 

felek idézése, keresetlevél 

kézbesítése.

(Hiánypótlás után.)

Tárgyalás kitűzésére alkalmas 

keresetlevél.

"Bírói intézkedés" 

formanyomtatványon bírói utasítás.
2 162 30 40 20 1 081

Az idézési nyomtatványok nyelvek 

szerinti tematikus összegyűjtése a 

törvényszéki bíróságokról, feltöltése 

valamilyen közös elérhetőségű 

központi (törvényszéki) tárhelyre.

adminiszt- 

ráció

Tárgyalási határnapra vonatkozó 

bírói rendelkezés végrehajtása

Keresetlevél alperes részére való 

kézbesítése

Bíró utasítását tartalmazó 

"Bírói intézkedés"

Idézések/ értesítések leírása, 

keresetlevél másolása és kiadása.

Tértivevényes levélküldemény az 

érintetteknek.

2 162 55 50 5 1 982

---- 90

11.
adminiszt- 

ráció

További intézkedésekhez (10.b. 

tevékenység) kapcsolódó 

tértivevények, utóiratok kezelése 

(érkeztetés, rögzítés BIR-O-ban, 

beszerelés iratba, kiadás 

bírónak).

Bíróságra érkező tértivevény.

Felek válasza megkeresésekre.

Érkeztetett, BIR-O-ban rögzített 

utóiratok.
Éves 200 10 50 3 33

Bírói utasítás:

a) végzés szünetelésről vagy
Éves 33 20 40 20 11

b) végzés félbeszakadásról vagy Éves 2 30 40 20 1

c) felhívás a felperesnek az alperes 

lakóhelyének közlésére (végzés)
Éves 594 30 40 20 297

adminiszt- 

ráció

Bírói utasítás írásba foglalása 

(előző pont a-c)
Bíró utasítása Végzés. Éves 629 20 50 5 210

---- 33

A tevékenységet (további intézkedések) követően, bíróságon kívüli, időbeliséget befolyásoló folyamat: postai átfutás, felek határideje

A tevékenységet (kitűzés) követően, időbeliséget befolyásoló folyamat: postai átfutás, tárgyalási napig hátralévő idő

12. bíró

Nem szabályszerű idézés okán 

döntés szünetelésről vagy 

félbeszakadásról vagy alperes 

lakóhelyének közlésére 

vonatkozó felhívásról.

Nem szabályszerű idézés

A tevékenységet (nem szabályszerű idézés) követően, bíróságon kívüli, időbeliséget befolyásoló folyamat: postai átfutás, felek 

határideje
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ÁROP 1.2.18/A - 2013-

2013-0064

13.
adminiszt- 

ráció

Felperesi felhíváshoz kapcsolódó 

tértivevények, utóiratok kezelése 

(érkeztetés, rögzítés BIR-O-ban, 

beszerelés iratba, átadás 

bírónak).

Bíróságra érkező tértivevény.

Fél válasza felhívásra.

Érkeztetett, BIR-O-ban rögzített 

utóiratok.
Éves 594 10 50 3 99

14. 14.a) bíró
Döntés szünetelésről. (felperesi 

felhívás tevékenységet követően)

felperesi felhívásra nem érkezik 

válasz
Végzés szünetelésről. Éves 8 30 40 20 4

14.b) bíró

Döntés az ügy 

áttételéről.(felperesi felhívást 

tevékenységet követően)

Felperes közli az alperes 

lakcímét, amely más bíróság 

illetékességét alapozza meg

Végzés az ügy áttételéről. Éves 11 30 40 20 5

adminiszt- 

ráció

Végzés leírása, kiadása (előző 

pont a-b)
Bíró utasítása Végzés. Éves 19 20 50 5 6

Felperes válasza a felhívásra 

(alperes ismeretlen helyen 

tartózkodik).

a) végzés ügygondnoki díjelőlegre 

(elnöki letét) Éves 223 30 40 112

Díjelőleg letétbe helyezése 

megtörténik.

b)  végzés ügygondnok 

kirendeléséről

- bírói utasítás a hirdetményi 

idézésre

Éves 156 30 40 78

Díjelőleg letétbe helyezése nem 

történik meg.
c) végzés szünetelésről Éves 67 20 40 22

adminiszt- 

ráció

Végzés, idézés, leírása, kiadása 

(végzések előző a-c pontok 

szerint)

Bíró utasítása Végzés. Éves 446 20 50 5 149

15.
adminiszt- 

ráció

Hirdetményi idézéshez kapcsolódó 

tértivevények, utóiratok kezelése 

(érkeztetés, rögzítés BIR-O-ban, 

beszerelés iratba, átadás bírónak).

Bíróságra érkező tértivevény.

Fél válasza felhívásra.

Érkeztetett, BIR-O-ban rögzített 

utóiratok.
Éves 156 10 50 3 26

16. bíró
Döntés eljárás megszüntetéséről 

tárgyalás előtt.
Fél eláll a kereseti kérelemtől.

Bírói utasítás: Végzés 

megszüntetésről.
Éves 63 15 40 20 16

adminiszt- 

ráció

Végzés leírása, kiadása 

(megszüntetésről)
Bíró utasítása Végzés. Éves 63 20 50 5 21

14.c)

bíró

Intézkedés díjelőleg, hirdetményi 

idézés és ügygondnok 

kirendelése iránt.

40
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ÁROP 1.2.18/A - 2013-

2013-0064

II Tárgyalás 0

1. Első tárgyalás

* Tárgyalás jegyzőkönyvvezetővel 

egyidejűleg történjen (most magnóra 

mondás megy)

1.a) bíró Döntés bírósági meghagyásról

Peres felek és képviselők 

szabályszerű idézése és az 

alperes nem jelnik meg.

Bírósági meghagyás. Éves 148 30 40 1 74

adminiszt- 

ráció

Bírói utasítás írásba foglalása 

(jegyzőkönyv, kivonatok), 

intézkedések megtétele (pl. 

postázás)

Bíró utasítása Tárgyalási jegyzőkönyv/végzés. Éves 148 20 50 20 49

1.b) bíró Döntés eljárás szüneteléséről

Peres felek és képviselők 

szabályszerű idézése, felek 

közös kérelme, stb. (Pp. 137. 

§ (1) bek. a-d) )

Végzés eljárás szüneteléséről. Éves 301 30 40 1 151

adminiszt- 

ráció

Végzés leírása, kiadása 

(jegyzőkönyv, kivonatok), 

intézkedések megtétele (pl. 

postázás)

Bíró utasítása Tárgyalási jegyzőkönyv/végzés. Éves 301 30 50 20 151

1.c) bíró Döntés eljárás felfüggesztéséről.

Peres felek és képviselők 

szabályszerű idézése, 

előzetes kérdés elbírálása 

miatt, stb. (Pp. 152-154. §)

Végzés eljárás felfüggesztéséről. Éves 52 30 40 1 26

adminiszt- 

ráció

Végzés leírása, kiadása 

(jegyzőkönyv, kivonatok), 

intézkedések megtétele (pl. 

postázás)

Bíró utasítása Tárgyalási jegyzőkönyv/végzés. Éves 52 30 50 20 26

1.d) bíró Döntés eljárás félbeszakadásáról. Igazolás  (Pp. 111. §)
Végzés eljárás 

félbeszakadásáról.
Éves 19 30 40 1 9

adminiszt- 

ráció

Végzés leírása, kiadása 

(jegyzőkönyv, kivonatok), 

intézkedések megtétele (pl. 

postázás)

Bíró utasítása Tárgyalási jegyzőkönyv/végzés. Éves 19 30 50 20 10

1.e) bíró Döntés eljárás megszüntetéséről.

Peres felek és képviselők 

szabályszerű idézése, felperes 

mulasztása, stb. (Pp. 136.§ (1) bek. 

és 157. §)

Végzés az eljárás 

megszüntetéséről.
Éves 568 30 40 1 284

adminiszt- 

ráció

Végzés leírása, kiadása 

(jegyzőkönyv, kivonatok), 

intézkedések megtétele (pl. 

postázás)

Bíró utasítása Tárgyalási jegyzőkönyv/végzés. Éves 568 30 50 20 284
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1.f) bíró Előterjesztett egyezségről döntés.
Peres felek egyezsége (Pp. 

148 §) 
Egyezséget jóváhagyó végzés. Éves 597 120 40 1 1 194

adminiszt- 

ráció

Végzés/jgyk. leírása, kiadása 

(jegyzőkönyv, kivonatok), 

intézkedések megtétele (pl. 

postázás)

Bíró utasítása Tárgyalási jegyzőkönyv/végzés. Éves 597 30 50 20 299

1.g) bíró Döntés az ügy áttételéről.
Bíróság hatáskörének, 

illetékességének hiánya
Végzés az ügy áttételéről. Éves 7 70 40 1 8

adminiszt- 

ráció

Végzés leírása, kiadása 

(jegyzőkönyv, kivonatok), 

intézkedések megtétele (pl. 

postázás)

Bíró utasítása Tárgyalási jegyzőkönyv/végzés. Éves 7 30 50 20 4

1.h) bíró
Kereset megváltoztatása miatt 

halasztás

Felperes a keresetét 

megváltoztatja (Pp. 138. § 

(1) bek.)

Végzés a tárgyalás 

elhalasztásáról.
Éves

1.i) bíró Ellenkövetelés miatt halasztás

Alperes ellenkövetelése 

(viszontkereset, Pp. 147. § 

(1) bek., beszámítási kifogás)

Végzés a tárgyalás 

elhalasztásáról.
Éves

1.j) bíró Halasztás bizonyítás végett

Bizonyítás felvétele, de nem 

áll rendelkezésre elégséges 

bizonyíték.

Végzés a tárgyalás 

elhalasztásáról, új határnap 

kitűzése.

Éves

adminiszt- 

ráció

Bírói utasítás teljesítése 

(jegyzőkönyv leírása) 

intézkedések megtétele (pl. 

postázás)

Bíró utasítása Tárgyalási jegyzőkönyv/végzés. Éves 2 972 30 50 20 1 486

1.k) bíró
I. fokú döntés meghozatal az első 

tárgyaláson.

Valamennyi bizonyíték 

rendelkezésre áll a 

döntéshozatalhoz.

Ítélet az első tárgyarláson. Éves 285 480 40 20 2 279

Bírói segédanyagok, például 

ítéletmintatár alkalmazandó 

jogszabályhelyekkel aktualizálva (l. 

régebbi minisztériumi, OIT-os 

kiadványok) segíthetnék a gyorsabb 

határozat indokolást.

adminiszt- 

ráció

Jegyzőkönyv, ítélet leírása, 

intézkedések megtétele (pl. 

postázás)

Bíró utasítása Tárgyalási jegyzőkönyv/végzés. Éves 285 60 50 10 285

2 972 100 40 1 4 953
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2. Folytatólagos tárgyalás(ok)

2.a) bíró

A tárgyalási határnap kitűzése, 

felek idézése, keresetlevél 

kézbesítése.

(Hiánypótlás után.)

Tárgyalás kitűzésére alkalmas 

keresetlevél.

"Bírói intézkedés" 

formanyomtatványon bírói utasítás.
Éves 5 713 30 40 20 2 857

adminiszt- 

ráció

Tárgyalási határnapra vonatkozó 

bírói rendelkezés végrehajtása.

Bíró utasítását tartalmazó 

"Bírói intézkedés"

Idézések/ értesítések leírása, 

kiadása.

Tértivevényes levélküldemény az 

érintetteknek.

Éves 5 713 45 50 5 4 285

---- 90

adminiszt- 

ráció

Kitűzéshez kapcsolódó 

tértivevények, utóiratok kezelése 

(érkeztetés, rögzítés BIR-O-ban, 

beszerelés iratba, átadás 

bírónak).

Bíróságra érkező tértivevény.

Felek válasza megkeresésekre.

Érkeztetett, BIR-O-ban rögzített 

utóiratok.
Éves 5 713 10 50 3 952

Bizonyítási eljárás és költségmentességi kérelem (tárgyalási szakaszban)

2.b) bíró Okiratok beszerzése. Bizonyítékok hiánya. Bíró utasítása: Megkeresés kiadása. Éves 1 981 30 40 30 991

adminiszt- 

ráció
Bírói utasítás írásbafoglalása, kiadás Bíró utasítása Megkeresés kiadása érintettnek Éves 1 981 30 50 8 991

2.c) bíró Tanú kihallgatás. Bizonyítékok hiánya. Bíró utasítása: Idézés. Éves 2 903 20 40 1 968 Tanugondozó program bevezetése

adminiszt- 

ráció

Jegyzőkönyv leírása, intézkedések 

megtétele (pl. postázás)
Jegyzőkönyv Idézés(ek) kiadása) Éves 2 903 15 50 5 726

a) hiánypótoltatás 

költségmentességre vonatkozóan 

vagy

Éves 255 64

b) ktg.mentességi kérelem 

elfogadása (végzés)  vagy
Éves 127 0

c) ktg.mentességi kérelem 

elutasítása (végzés)
Éves 42 0

2.da.1) bíró
Ktg. mentességi kérelem 

hiánypótoltatása

Hiányos költségmentességi 

kérelem
Hiánypótlási felhívás (végzés) Éves 255 20 40 20 85

Tevékenységet követően, időbeliséget befolyásoló folyamat: postai átfutás, tárgyalási napig hátralévő idő

(minden újabb tárgyalás kitűzésekor (2 éven túl bef. ügyekben átlagos tárgyalási napok ~ 11!)

2.d) bíró
Költségmentességi kérelem 

vizsgálata tárgyalási szakaszban 

Költségmentességi kérelem a 

féltől
15 40 10
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döntés a kérelemről (végzés) - 

elutasítás (a végzés jogerőre 

emelkedik vagy fellebbezést 

nyújtanak be)

Éves 172 30 40 30 86

döntés a kérelemről (végzés) - 

elfogadás
83 30 40 30 41

2.db) bíró

A ktg. mentességi kérelem 

elfogadása (ha nem kell 

hiánypótoltatni)

Megfelelő ktg mentességi 

kérelem

döntés a kérelemről (végzés) - 

elfogadás
Éves 127 10 40 20 21

2.dc) bíró

A ktg.mentességi kérelem 

elutasítása. (Ha nem kell 

hiánypótoltatni.)

Nem megfelelő ktg.mentességi 

kérelem

döntés a kérelemről (végzés) - 

elutasítás (a végzés jogerőre 

emelkedik vagy fellebbezést 

nyújtanak be)

Éves 42 15 40 20 11

adminiszt- 

ráció

Bírói utasítás írásba foglalása 

(hiánypótlásról, ktg.mentességi 

kérelemről, hiánypótlás utáni 

döntésről), közlés féllel

Bíró utasítása Végzés Éves 679 10 50 5 113

---- 33

----

adminiszt- 

ráció

Ktg.ment-re vonatkozó hiánypótlás, 

végzés közlésével kapcsolatos 

dokumentumok kezelése, 

(tértivevény, utóiratok) iratanyag 

átadása bíró részére

tértivevény visszaérkezése, fél 

válasza hiánypótlási felhívásra, 

fellebbezés

Érkeztetett, BIR-O-ban rögzített 

utóiratok, tértivevények..
Éves 679 10 50 3 113

2.dc1) bíró

Fellebbezés esetén: fellebbezés 

kiadása ellenérdekű félnek 

(észrevételt tehet). 

Fél fellebbezése.

Bírói utasítás: végzéssel a 

fellebbezés kiadása 

észrevételezésre.

Éves 150 20 40 10 50

adminiszt- 

ráció

Bírói utasítás írásba foglalása 

(fellebbezés kiadása)
Bíró utasítása Végzés Éves 150 10 50 5 25

---- 25

2.da.2) bíró
Kérelemről döntés a hiánypótlás 

eredményeképpen
fél hiánypótlása vagy hiánya

A tevékenységet követően (hiánypótoltatás és elutasítás), bíróságon kívüli, időbeliséget befolyásoló folyamat: postai átfutás, ügyfél 

határideje

Ha a ktg. mentességi kérelem elfogadásra kerül - illeték/költség előleg nélkül - az eljárás folytatódik a megadott folyamatok szerint.

A tevékenységet követően (fellebbezés kiadása) további intézkedések) bíróságon kívüli, időbeliséget befolyásoló folyamat: postai 

átfutás, felek határideje
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2.dc2) bíró

Fellebbezés felterjesztése II. fokon 

eljáró bírósághoz. (ktg.mentességi 

kérelem elutasítására vonatkozó 

fellebbezés benyújtása esetén.)

ktg.mentességi kérelem 

elutasítására vonatkozó végzés 

és erre vonatkozó fellebbezés.

Bírói utasítás: Felterjesztés a II. 

fokon eljáró bírósághoz
Éves 150 20 40 10 50

adminiszt- 

ráció

Bírói utasítás írásba foglalása 

(felterjesztés), iratok másolása, 

pótborító készítés, összekészítés 

felterjesztésre, rögzítés a BIR-O-

ban.

Bíró utasítása Felterjesztés (iratanyag) Éves 150 40 50 10 100

---- 90

2.dc3) bíró

II. fokú döntés közlése féllel , ill. - 

helybenhagyás esetén - kereset 

elutasításának terhe mellett rója le 

az illetéket.

II. fokú döntés a fellebbezésről 

Bíró utasítása: döntés közlése, 

ill. fél felhívása illeték 

lerovásásra

Éves 150 10 40 10 25

adminiszt- 

ráció

Bírói utasítás írásba foglalása 

(döntés közlése, ill. fél felhívása 

illeték lerovásásra).

Bíró utasítása Végzés Éves 150 20 50 5 50

---- 25

Szakértő kirendelésének 

szükségessége.

a) végzés szakértői díjelőlegről 

(elnöki letét)
Éves 792 30 40 396

Díjelőleg letétbe helyezése 

megtörténik.
Éves 515 30 40 258

Költségmentesség 

engedélyezése
210 30 40 105

A szakértői névjegyzék néha 

használhatatlan, bonyolultabb 

szakértői kérdés esetén csak több 

szakértő megkeresését követően lehet 

szakértőt kirendelni, ebben a 

kérdésben a szakértői kamarák sem 

nyújtanak segítséget, talán velük is fel 

lehetne venni a kapcsoaltot, de 

szakértői adatbázis frissítése 

mindenképpen központi intézkedést 

igényelne.

A tevékenységet (felterjesztést) követően, időbeliséget befolyásoló folyamat: iratszállítási átfutás, II. fokú eljárás időtartama

A tevékenységet követően, bíróságon kívüli, időbeliséget befolyásoló folyamat: postai átfutás, felek határideje

40

b)  végzés szakértő kirendeléséről

2.e)

bíró
Intézkedés díjelőleg, ill. szakértő 

kirendelése iránt
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bíró Szakvélemény vizsgálata.
Hiányos vagy homályos 

szakvélemény.

Bíró döntése, utasítása: Kiegészítő 

szakvélemény kérése vagy

szakértő tárgyaláson való 

meghallgatása.

Éves 725 60 40 725

A BEJÖVŐ SZAKVÉLEMÉNY 

TÁRGYALÁS ELŐTTI TARTALMI 

ÉS TELJESSÉGI 

ELLENŐRZÉSÉNEK SZOKÁSOK 

GYAKORLATTÁ TÉTELE

bíró

Nem korrigálható hiányos 

vagy homályos 

szakvélemény.

Bíró utasítása: Újabb szakértő 

kirendelése.
Éves 544 30 40 272

bíró
Ellentmondásos 

szakvélemények.

Bíró döntése, utasítása: Szakértők 

együttes meghallgatása vagy

harmadik szakvélemény 

beszerzése.

Éves 181 30 40 91

adminiszt- 

ráció

Szakértő kirendelésével kapcs. bírói 

utasítások (díjelőleg, kirendelés, 

kiegészítő szakvél. kérés, idézés, stb.) 

írásba foglalása, kiadása

Bíró utasítása Végzés Éves 2 968 15 50 5 742

2.f) bíró
Folytatólagos tárgyalás

(amin nincs ítélet)

Korábbi tárgyalás 

elhalasztása.

II.1. b)-f) és h)-j) pontokban 

foglaltak bármelyike.
Éves 4 099 90 50 90 6 149

bíró
I. fokú döntés folytatólagos 

tárgyaláson

Tényállás teljes körűen 

tisztázott és további 

bizonyítási indítványt nem 

terjesztenek elő a felek.

Ítélet folytatólagos tárgyaláson. Éves 1 614 480 40 12 913

adminiszt- 

ráció

Folyatólagos tárgyalásokon 

született bírói utasítások írásba 

foglalása (jegyzőkönyv, ítélet) 

intézkedések megtétele (pl. 

postázás)

Bíró utasítása
Tárgyalási jegyzőkönyv/végzés/ 

ítélet
Éves 5 713 60 50 20 5 713
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D40Cella:

Megjegyzés:

(4.c) és 5.c) tevékenységet követően)

H79Cella:

12. és 14. pont közötti db eltérés: közlik a címet és idézés kibocsátható.Megjegyzés:

I113Cella:

Tárgyalóteremben eltöltött idő, döntés meghozatala, kihirdetése és lediktálása, revideálása.Megjegyzés:

2014.06.06. 16/16


